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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
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A kampánymunkát 
értékelték a KDNP 
megyei szervezői

Interjú Juhász Hajnalka 
új országgyűlési 
képviselővel

Latorcai János  
a 70 éves  
„Pócspetri-ügyről”

Semjén Zsolt 
nyilatkozata Trump 
kedvenc lapjának

A Trianonra adott 
válaszok az életet 

jelentik a következő 
évszázadokra

A nemzeti összetartozás 
napjával kapcsolatos tör-
vénynek az volt a célja, 
hogy „Trianon katasztrófá-
jával szembenézve válaszo-
kat adjanak, mert azok az 
életet jelentik a következő 
évszázadokra” – mondta 
Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes Kárpát-me-
dencei és a diaszpórából 
érkező magyar fiataloknak 
a Nemzeti Összetartozás 
Napján a Fejér megyei Isz-
timérhez tartozó Király-
szálláson, a Nagy-Magyar-
ország-parkban.

 Semjén Zsolt mintegy 
kétszáz gyermek előtt úgy 
fogalmazott, hogy az em-
léknapnak három jelenté-
se van: az első a gyász és 
könny érzése, a második az 
igazság kimondása Trianon 
ügyében, a harmadik pedig 
a büszkeség hangsúlyozá-
sa, hiszen „túléltük, itt va-
gyunk”.

Folytatás a 4. oldalon

Liberális kontra kereszténydemokrácia
Válaszol Harrach Péter KDNP-frakcióvezető

Kereszténydemokraták vagyunk és régi vágású kereszténydemokráciát építünk – fogalmazott negyedik kormá-
nya megalakulásakor Orbán Viktor miniszterelnök. De mit is jelent a demokrácia a liberális értelmezéstől elté-
rően a kereszténydemokraták olvasatában? Ezt is igyekezett megtudni a GONDOLA hírportál Harrach Pétertől,  
a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetőjétől.

– A demokrácia a nagykorúság 
rendszere. Önálló és szabad polgá-
rok társadalma, akiknek van meg-
alapozott véleményük, és részeseivé 
válnak a döntéseknek. A demokrá-
cia legfontosabb eseménye a hata-
lomgyakorlók választása. A pártok 
egymással versenyezve igyekeznek 
meggyőzni a választókat, akik vé-
gül döntenek.
– Ez elméletben szép és jó, de a 
magasztos elképzelések mögött 
gyakran kevésbé felemelő gyakor-
lat húzódik meg…
– Az ember dolgai éppúgy nem 
tökéletesek, ahogy ő maga sem, a 
demokráciával is vissza lehet élni. 
Egyik lehetőség a manipuláció. A 
politikai marketing mesterei fel-
használva a piaci tapasztalatokat 
nem csak meggyőzni igyekeznek, 
de manipulálni is. Ez azoknál be is 
válik, akik még messze vannak a 
nagykorúságtól. Mivel a demokrá-
ciában nem mérlegelik a szavazók 
politikai érettségét, a megalapozott 
döntés annyit ér, mint a hangulati. 
Persze minden igyekezet ellenére 
sokszor érvényesül, amit választói 
bölcsességnek, vagy „kiszámítha-
tatlan elemnek” neveznek. Másik 

példa a demokráciával való visz-
szaélésre az a magatartás, amit a 
kampányban az ellenzéki pártok-
nál láttunk. Mondanivaló nélkü-
li hatalomtechnikusi viselkedés, 
irigység- és gyűlöletkeltés. Végül 
legnagyobb veszélyt a demokráci-
ára napjainkban azok jelentik, akik 
magukat liberális demokratáknak 
nevezik, de tesznek a demokrácia 
játékszabályaira.
– Mire gondol pontosan?
– Véleménydiktatúrát valósítanak 
meg azzal, hogy tabukat gyártanak 
és liberális dogmákat fogalmaznak 
meg, amiket emberi jogi köntösbe 
burkolnak. Megalkották a „politika-
ilag korrekt” fogalmát és elhallgat-
tatják azokat, aki kiállnak például 
a házasság hagyományos értelme-
zése, a biológiai nem meghatározó 
szerepe, az európai keresztény kul-
túra vagy a nemzeti értékek tiszte-
lete mellett. Azok vádaskodnak a 
sajtószabadság nevében, akik saját 
médiumokaikat ideológiai és poli-
tikai öncenzúrára kényszerítik. Ha 
a demokratikus választáson vesz-
tenek, abba nem nyugszanak bele, 
hanem álcázott módon áskálódnak 
a megválasztottak ellen. Álcaként 

felveszik a jól bevált civilruhát. Ne-
héz eldönteni, hogy viselkedésük 
a liberális demokrácia alkonyának 
következményei vagy okai közé 
sorolandó-e. Mert a szép eszmével 
való szembefordulás éppúgy okoz-
hat válságot, mint ahogy a hanyatló 
állapot is fellazíthatja a viselkedési 
normákat.
– Hogyan fogalmazhatnánk meg a 
kereszténydemokrácia lényegét a 
liberális demokráciával szemben?
– A kereszténydemokrácia a ke-
resztény ember- és társadalom-
képre épül. Minden ember azonos 
méltóságából következik az egyén 
szabadsága és jogai. Ennek biztosí-
tása a kereszténydemokrácia egyik 
feladata. Fontos szempontnak tart-
juk, hogy a teljes embert tekintve 
tegyük ezt, ne ragadjunk ki egy-egy 
vonást és azt abszolutizáljuk, mint 
a liberálisok. Az emberi jogokat 
a személy felelősségével, ha úgy 
tetszik, kötelességével együtt ke-
zeljük. Ehhez igazodik egy másik 
alapelvünk, a szolidaritás is. A sze-
gényen például úgy segítünk, hogy 
segély helyett munkát adunk, így 
nem tartjuk bent a szegénységben, 
hanem az önértékelését is növelve 
lehetőséget biztosítunk a kilába-
lásra. Meggyőződésünk, hogy sza-
badságunk csak az életünket segítő 
normák betartásával bontakozik ki, 
azok elvetése előbb-utóbb kudarcot 
szül.

Mivel az ember társas lény, fontos 
a közösségek szerepe. Ez demok-
ráciaértelmezésünk másik pillére. 
Különös aktualitást ad ennek a gon-
dolatnak, hogy a magukat liberális-
nak nevezők gyengíteni igyekeznek 
a családi, egyházi és nemzeti kö-
zösségeket. Egy egészséges tára-
sadalomnak szüksége van ezekre a 
közösségekre. Az egyén is közös-
ségben tudja gyakorolni a mások 
iránti felelősségét.

Kereszténydemokrata 
államtitkárok, 
kormány- és 

miniszteri biztosok

Áder János köztársasági el-
nök kinevezte Orbán Viktor 
negyedik kormányának ál-
lamtitkárait, akik egyúttal 
hivatali esküjüket is letet-
ték, közülük több keresz-
ténydemokrata politikust is 
találunk, de több KDNP-s 
kormánybiztos, illetve mi-
niszteri biztos is megkezdte 
munkáját.

Részletek a 2. oldalon Folytatás a 3. oldalon
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Az államfő kinevezte az új kormány államtitkárait
Áder János köztársasági elnök május 
23-án az Országház épületében kine-
vezte Orbán Viktor negyedik kormá-
nyának államtitkárait, akik egyúttal 
hivatali esküjüket is letették. 

A kereszténydemokrata politiku-
sok közül Rétvári Bence – Vác és 
a Dunakanyar országgyűlési képvi-
selője, a Kereszténydemokrata Nép-
párt alelnöke – az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának parlamenti 
államtitkára lett, és ő látja el a mi-
niszterhelyettesi feladatokat is. 

Soltész Miklós országgyűlési kép-
viselő, a Kereszténydemokrata Nép-
párt alelnöke a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi ügyekért fe-
lelős államtitkáraként dolgozik.

Fülöp Attila az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának szociális ügyekért 
és társadalmi felzárkózásért felelős  
államtitkára, Schanda Tamás János 

pedig az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium európai uniós fejlesztése-
kért felelős államtitkára lett.

A kormány döntött a kormány-
biztosok személyéről is. Seszták 
Miklóst, a KDNP alelnökét egyes 
Kárpát-medencei gazdaságélénkítő 
programok és összehangolt fejlesz-
tési feladatok, valamint turisztikai 
fejlesztések koordinációjáért fele-
lős kormánybiztossá, míg Simicskó 
István KDNP-alelnököt a hazafias 
és honvédelmi nevelésért, illetve az 
ezzel összefüggő beruházásokért fe-
lelős kormánybiztossá nevezték ki. A 
miniszteri biztosok között is találunk 
kereszténydemokrata szakembert: 
Kalmár Ferenc, a KDNP Csongrád 
megyei elnöke a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium szomszédságpoli-
tika fejlesztéséért felelős miniszteri 
biztosaként folytatja munkáját.

A fogyatékos és ép gyerekek közös  
játszóterei a befogadást segítik

A fogyatékossággal élő és ép gyerekek előtt is nyitott játszóterek a társadalmi 
befogadás legjobb színterei lehetnek – mondta az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma (EMMI) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős állam-
titkára június elején Budapesten.

KDNP.HU – MTI

Fülöp Attila egy III. kerületi iskola ud-
varán vett részt egy, a Szerencsejáték 
Zrt. által finanszírozott befogadó játszó-
tér táblaavatóján. A kereszténydemokra-
ta államtitkár arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a társadalmi felelősségvállalás 
számos módon jelenhet meg, mindenki 
esetében más formában. Vannak, akik 
a közösségi felelősségvállalás jegyében 
önkéntes munkát végeznek, és olyanok 
is, akik például a befogadó játszóterek 
megépítésének támogatásáért kiadott 
sorsjegyek megvásárlásával tesznek 
jót másokkal. Úgy fogalmazott: az em-
ber nem magának született, hanem kö-
zösségben, és így felelős a közösség  
tagjaiért.

Fülöp Attila emlékeztetett arra is, 
hogy egy még futó kormányzati prog-
ram keretében 4 milliárd forint áll ren-
delkezésre nagy fogyatékosságügyi ér-
dekvédelmi szervezetek számára azzal 
a céllal, hogy ép és fogyatékos emberek 
számára is elérhető kommunikációs 
szolgáltatásokat biztosítsanak.

Zsiga Marcell, a Szerencsejáték Zrt. 
marketing- és kommunikációs igazgatója 
hangsúlyozta: a cég a hazai fogyatékosság-
ügy elkötelezett támogatója. Szlogenjüket 
idézve közölte: hinni kell a szerencsében, 
de vannak olyan dolgok, amiket nem bíz-
hatnak a szerencsére, és ezekért tenniük 
kell. Hozzátette, évente több milliárd fo-
rintot fordítanak különböző társadalmi cé-
lokra, ezek között a fogyatékossággal élő 
emberek életkörülményeinek javítására.

Megújult a máltai szeretetszolgálat sátoraljaújhelyi központja
Átadták a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat (MMSZ) megújult sátoral-
jaújhelyi központját a közelmúltban. 
A 86 millió forintos beruházás 71 
milliós pályázati támogatással való-
sult meg.

Az országban 43 helyszínen, 37 
településen valósulnak meg beruhá-
zások abból a 4,5 milliárd forintból, 
amelyen sikeres pályázataik révén 
kilenc karitatív szervezet osztozik 
– mondta a Miniszterelnökség egy-
házi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtitkára a 

szeretetszolgálat felújított központ-
jának átadásán.

Soltész Miklós kiemelte: a támo-
gatás célja, hogy az önkéntesség 
mellett a többségében egyházi kötő-
désű szeretetszolgálatok és karitatív 
szervezetek eddig is kitűnő segítő és 
támogató munkája még professzio-
nálisabb legyen. 

A keretösszegből a karitatív ta-
nács munkájában is részt vevő hat 
nagyobb szervezet 650-650 millió 
forintot, három pedig 200-200 mil-
liót kapott. Ebből főként az infra-

strukturális feltételeken javítanak, 
de olyan munkákat is elvégeznek 
majd, amelyek az adományok tárolá-
sának körülményeit javítják – mond-
ta az államtitkár. 

Az MMSZ sátoraljaújhelyi köz-
pontja 86 millió forintból újult meg, 
ebből 71 millió pályázati támogatás, 
15 millió pedig a szervezet saját pén-
ze – ismertette.

Soltész Miklós közölte: a hajlékta-
lanellátásban szemléletváltásra van 
szükség, ennek lényege, hogy meg-
valósuljon a szeretetteljes segítség-

nyújtás, de érvényesüljenek a jogos 
társadalmi elvárások is. A részletek-
ről szólva azt mondta: „nem műkö-
dik”, hogy amíg uniós, kormányzati 
és más források bevonásával hajlék-
talanszállók bővülnek, újulnak meg, 
egyes városokban, főleg az aluljá-
rókban fertőzésveszélyes helyzetek 
alakulnak ki az ott tartózkodók mi-
att. Ennek a helyzetnek a kezelése 
már megkezdődött, és az elkövetke-
zendő négy évben jelentős változást 
szeretnének elérni e téren – jelen-
tette ki.

550 milliárd forinttal több  
jut oktatásra, mint 2010-ben

KDNP.HU – MTI

Az idei költségvetésben 2010-
hez képest 550 milliárd forint-
tal több jut az oktatásra, ami a 
GDP 1,5 százaléka – közölte az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának (EMMI) parlamenti 
államtitkára június 6-án Szobon.

Rétvári Bence – aki a térség 
KDNP-s országgyűlési képvi-
selője – a Váci Tankerületi Köz-
pont pedagógusnapi ünnepségén 
elmondta, hogy az oktatásra 
fordított teljes összeg a nemzeti 
össztermék 5,2 százaléka, míg 
ez az arány az Európai Unióban 
4,9 százalék. 

Hozzátette, ez azt jelenti, hogy 
többet fektetünk a jövőbe, ami-
nek az egyik, nem elhanyagol-

ható része a pedagógusok által 
hazavitt bér. Több ezerrel jelent-
keznek többen ma pedagógus-
nak, mint korábban – közölte.

Az államtitkár kiemelte, hogy 
mára négyezerrel több pedagó-
gus került be a rendszerbe, en-
nek révén csökkent az egy peda-
gógusra jutó gyermekek száma. 
Míg 2010-ben 11,5 diák jutott 
egy pedagógusra, ma 10,3. Az 
Európai Unióban ez a szám 13,9, 
a visegrádi országokban pedig 
12,6 – tette hozzá.

Rétvári Bence elmondta: a 
kormány megteremtette annak 
lehetőségét, hogy az iskolák 
az eddigi 10 százalék helyett 
20 százalékkal térhessenek el 
a kerettantervtől, ami nagyobb 
szabadságot ad a helyi igények 
kielégítésére.

Rétvári Bence, Soltész Miklós, Fülöp Attila és Schanda Tamás az Országházban 
vette át államtitkári kinevezését Áder János köztársasági elnöktől
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Kormány, párt, frakció

Simicskó István kiemelten fontosnak tartja a fiatalok aktív életmódját
Simicskó István hazafias és hon-
védelmi nevelésért, illetve az ezzel 
összefüggő beruházásokért felelős 
kormánybiztos továbbra is kiemel-
ten fontosnak tartja a gyermekek 
és fiatalok sportos, aktív szaba-
didős tevékenységét. A Honvédel-
mi Sportszövetség (HS) elnökeként 
is dolgozó kormánybiztos erről 
Pécsett, a HS által indított, Bátrak 
Ligája elnevezésű, gyermekeknek 
szóló sportos vetélkedősorozat első 
állomásán tartott sajtótájékoztató-
ján beszélt. 

Simicskó István azt mondta, 
hogy kormánybiztosként a fel-
adatai közé tartozik a hazafias és 
honvédelmi nevelés stratégiájának 
megalkotása, valamint az érintett 
ágazatokkal – sport, köznevelés, 
honvédelem, család és ifjúságügy, 
nemzetpolitika, egészségügy, fel-
sőoktatás, belügy, kultúra – tárca-
közi szakértői munkacsoport lét-
rehozása és működtetése. Emellett 

a kormánybiztos feladata a hon-
védelmi nevelés megvalósításához 
kapcsolódó közfeladat-rendszer 
felülvizsgálata, és a szükséges át-
alakítások végrehajtása, valamint a 
hazafias és honvédelmi neveléshez 
köthető tevékenységek fejlesztési 
rendszerének kialakítása, a hon-
védelem ügyének népszerűsítése a 
társadalomban, és a sportlövésze-
tet is kiszolgáló Honvédelmi Sport-
központok, mint állami beruházá-
sok megvalósításával összefüggő 
feladatok felügyelete és irányítása.

„A mai fiataloknak rengeteg lehe-
tőségük van a szabadidejük eltölté-
sére, ebben pedig a mozgásnak és az 
aktív életmódnak nagy szerepet kell 
kapnia, legyen szó versenysportról 
vagy szabadidősportról” – jelentette 
ki Simicskó István. A Keresztényde-
mokrata Néppárt alelnöke hozzátet-
te: „Célunk, hogy a fiatalok honvéde-
lem iránti érdeklődése, nyitottsága 
és elkötelezettsége a sporton keresz-

tül is meg tudjon valósulni. Francia-
országban erre már kidolgoztak egy 
jól működő stratégiát, de érdemes 
megnézni akár Nagy-Britanniát is, 
ahol a honvédelmi nevelésnek több 
mint 150 éves hagyománya van.”

A kormánybiztos hangsúlyozta: a 
honvédelmi nevelés kiemelt straté-
giai közfeladat, amelynek az a célja, 
hogy Magyarország állampolgárai-
nak – különös tekintettel a középis-
kolás és fiatal felnőtt korosztályra – a 
haza védelme iránti elkötelezettségét 
és áldozatkészségét, az önkéntes-
ség figyelembevételével, Magyaror-
szág nemzeti védelmi képességének 
fenntartásába és fejlesztésébe minél 
szélesebb körben bevonják. Ennek a 
békeidőkben előforduló vészhelyze-
tekben – például árvizek esetén, vagy 
más katasztrófahelyzetekben – van 
kiemelt jelentősége.

„Ennek a megvalósításában kivá-
ló eszköz a Honvédelmi Sportszö-
vetség, amely közfeladatot ellátó 

szervezetként fókuszál arra, hogy 
a sporton, sporttevékenységeken 
keresztül egészséges, összetartó 
közösségek alakuljanak ki ország-
szerte, valamint erősödjön a társa-
dalom és a honvédelem kapcsolata” 
– mondta Simicskó István.

A kormánybiztos szerint a Hon-
védelmi Sportközpontok felépülé-
sével lehetőség nyílik arra, hogy 
bárki, önkéntes alapon, a lakóhe-
lyéhez közel megismerkedjen a 
honvédelemhez köthető sportágak-
kal, mint a sportlövészet, a vívás, a 
cselgáncs, és ezek mellett elméleti 
tudását is bővíthesse, mint például 
az elsősegélynyújtás vagy a térké-
pészeti és tájékozódási ismeretek. 
Hozzátette, hogy ezek a létesítmé-
nyek az első ütemben az ország 40 
településén épülnek meg, a sport-
központok előkészítése és tervezé-
se jelenleg zajlik. A későbbiekben 
az ország teljes területén épülnek 
még ilyen létesítmények.

A kereszténydemokraták a teljes embert nézik
Június 4-én napirend előtti fel-
szólalásában az Országgyűlés-
ben Harrach Péter a liberális és 
szociáldemokráciával szemben a 
kereszténydemokrácia ember- és 
társadalomképéről beszélt.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt képviselőcsoportjának ve-
zetője megemlékezett a nemzeti 
összetartozás napjáról és úgy lát-
ta, hogy ez a nap jelzi, a nemzet 
élni akar! Hangsúlyozta: a követ-

kező időszakot is keresztényde-
mokrata szemléletben képzeli el. 
Véleménye szerint a liberálisok 
emberképével szemben a keresz-
ténydemokraták a teljes embert 
nézik és nem csak egyes voná-
sokat ragadnak ki az emberi jo-
gokból. Az emberi jogokat a fele-
lősséggel, a kötelességgel együtt 
nézik. Az ember társas lény, így 
a közösségek is pillérét alkotják 
a kereszténydemokráciának. A 

KDNP frakcióvezetője úgy véli: a 
nyugat-európai válság, azaz az el-
torzult emberkép miatt is szükség 
van a világ kereszténydemokrata 
értelmezésére.

Rétvári Bence (KDNP), az 
EMMI miniszterhelyettese a kor-
mány nevében reagálva elmondta: 
Magyarországnak olyan kormá-
nya van, amely kiáll a nemzeti 
értékekért. Szembeállította a li-
berálisok által szorgalmazott nyílt 

társadalmat a kereszténydemok-
ráciával. Elmondta: a keresztény-
demokraták a közösségi társada-
lomban hisznek, abban, hogy az 
identitás, a szülőföld, a nemzeti-
ség és a vallás összekötő kapocs.

Harrach Péter napirend előtti 
felszólalásáról és az arra adott 
államtitkári válaszról készült vi-
deó megtekinthető a kdnp.hu ol-
dalon

A kereszténydemokrácia lényege és feladata

– Egy demokráciában a polgá-
rok általában négyévente nyil-
vánítják ki közvetlenül és „ügy-
döntő” módon véleményüket, 
illetve kivételes esetekben, nagy 
jelentőségű ügyekben – mint 
amilyen migráció kérdése volt – 
népszavazások útján. A Fidesz– 
KDNP-kormány azonban egyéb 
fontosabb témákban is közvet-
lenül kikéri az emberek véle-
ményét: ez a nemzeti konzultá-
ció intézménye. Mi szükség van 
erre, ha egyszer a polgárok bi-
zalmából kétharmados felhatal-
mazást kaptak a kormánypár-
tok?
– A nemzeti konzultáció a demok-
ratikus hatalomgyakorlás eszköze. 
A kormány egy-egy fontos nemzeti 
ügyben kikéri a polgárok vélemé-
nyét. Az ellenzéki média szerint a 

kérdések szájbarágósak. Valójában 
leegyszerűsítettek, a műfaj nem 
enged meg filozófiai fejtegetést. 
Úgy is értelmezhetjük a konzul-

tációt, hogy a kormány kimondja 
véleményét, és megkérdezi, egyet-
értünk-e vele. A kérdés alkalmat 
ad a „nem”-re is. Ez a demokrácia 

kockázata. Ezzel az eszközzel csak 
fontos ügyben és ritkán lehet élni.
– Láttunk már olyan kormány-
zást, ahol a döntéseket nem a 
konzultációk, hanem a közvé-
lemény-kutatások pillanatnyi 
eredményei határozták meg. Vé-
gül is mindkettő az emberek vé-
leményére épít – de elég komoly 
szemléletbeli különbséget tükröz.
– Ez egy fontos kérdés. Az álde-
mokrácia sajátja, hogy a pillanatnyi 
közhangulathoz folyamatosan alkal-
mazkodik. Ezzel működésképtelen-
né teszi magát. Egy országnak ha-
tározott és koncepcióval rendelkező 
vezetésre van szüksége. Ez biztosít-
ja a hatékonyságot. A jó vezető ha-
tározott és demokratikus. . A kettő 
egyensúlyát a politikus személyes 
felelősségtudata adja. Magyarország 
polgárai ennek biztosítékát látták 
április 8-án a jelenlegi kormánypár-
tokban.

Folytatás az 1. oldalról

Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője
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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

KDNP.HU

Nacsa Lőrinc: A jövő alapja a család 
„A család értékteremtő és értékhordozó közösség, amelyet védeni, támogatni kell, és a KDNP következő négy évben is ezt a társadalompolitikát 
kívánja követni” – fogalmazott június 5-ei parlamenti felszólalásában Nacsa Lőrinc KDNP-s országgyűlési képviselő, az Ifjúsági Kereszténydemok-
rata Szövetség elnöke.

Nacsa Lőrinc a KDNP nevében el-
mondott napirendi úgy fogalmazott: 
a kereszténydemokrata jövő alapja 
a család. Hangsúlyozta: a család ér-
tékteremtő és értékhordozó közös-
ség, amelyet védeni, támogatni kell, 
és a KDNP következő négy évben 
is ezt a társadalompolitikát kíván-

ja követni. A képviselő részletesen 
felsorolta a kormány családokat se-
gítő intézkedéseit, és úgy vélte: az 
elmúlt nyolc évben kézzelfoghatóvá 
vált a családbarát ország építése.

Rétvári Bence az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának keresz-
ténydemokrata parlamenti állam-
titkára arra emlékeztetett: voltak 
olyan kormányok, amelyek a csalá-
doktól elvontak, 2010-ben azonban 

radikális fordulat következett be, 
mert a Fidesz–KDNP a magyar em-
bereket képviseli, számukra a ma-
gyar családok érdeke az első. „Mi 
nem a bevándorlásra, hanem a ma-
gyar családokra akarunk költeni” 
– jelentette ki a miniszterhelyettes, 
aki felhívta a figyelmet arra, hogy 
jelenleg a nemzeti össztermék 4,7 
százalékát fordítják a családokra 
Magyarországon.

A kampánymunkát is értékelték 
találkozójukon a megyei szervezők 

A Kereszténydemokrata Néppárt megyei szervezői megtartották szokásos féléves munka-
találkozójukat a párt Bazsarózsa utcai központjában. A résztvevők Gaal Gergely orszá-
gos szervező vezetésével megosztották egymással az országgyűlési választási kampányban 
való kereszténydemokrata részvétel megyénkénti tapasztalatait. A találkozón lehetőség 
volt egyéb aktuális szervezési, adminisztratív, valamint a helyi és megyei szervezetek gaz-
dálkodását érintő kérdések megvitatására is.

HAZÁNK 

A szervezők beszámolói sze-
rint a 2018-as kampányban az 
alapszervezetek mindenhol 
törekedtek munkájuk doku-
mentálására, hiszen ismert, 
hogy a korábbiakhoz hasonló-
an az önkormányzati politizá-
lásban a feladatok, tisztségek 
elosztása a pártszövetségen 
belül nagymértékben múlhat 
az elvégzett kampánymunka 
mennyiségén. A legtöbb he-
lyen a korábbinál harmoniku-
sabb volt az együttműködés 
a szövetségessel, éppen ezért 
ugyanakkor sokszor nehezen 
elkülöníthető a KDNP és a 
Fidesz aktivistái által végzett 
munka. A megyék többségé-
ben a kereszténydemokrata 
aktivisták a feladatokban a 
választókerületi kampánycsa-
pattal együttműködve, a ko-
rábbiaknál is tevékenyebben 
vettek részt.

A szervezők összegezték a 
terepmunka során szerzett ál-
talános tapasztalataikat is. A 
kormány politikájában évek 
óta, a választások óta azonban 
talán még hangsúlyosabban 
megjelenő hivatkozás a ke-
reszténydemokrata értékekre 
a KDNP számára további le-
hetőséget jelenthet a társadal-
mi beágyazottság növelésé-
re. A választási eredmények 
elemzése alapján a kisebb 
településeken élő vallásos 
emberek megszólítása kap-

csán is nyílhatnak új távlatok 
a kereszténydemokrata párt-
szervezésre, bővülésre. Az új 
alapszervezetek alapításakor 
és a tagságra jelentkezők elbí-
rálásakor ugyanakkor nagyon 
körültekintően kell eljárni, 
figyelni kell arra, hogy elejét 
vegyük a felbomló ellenzéki 

pártokból kiáramló tagság tö-
meges átjelentkezésének, ami 
veszélyeztetné a keresztény-
demokrata politikai közösség 
egységét. Erre különösen a 
megyék vezetésének és az 
alapszervezeteknek kell fel-
készülnie – hangzott el a ta-
nácskozáson.

A Trianonra adott válaszok 
az életet jelentik a következő 

évszázadokra

HAZÁNK – MTI

A nemzeti összetartozás napjával kapcsolatos törvénynek 
az volt a célja, hogy „Trianon katasztrófájával szembenéz-
ve válaszokat adjanak, mert azok az életet jelentik a kö-
vetkező évszázadokra” – mondta Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes Kárpát-medencei és a diaszpórából érkező 
magyar fiataloknak  június 4-én a Fejér megyei Isztimérhez 
tartozó Királyszálláson, a Nagy-Magyarország-parkban.

A miniszterelnök-helyettes megemlítette: a trianoni diktátum 
készítői azt hitték, „a magyarságot megölik” azzal, ha gazdasá-
gát, társadalmát tönkreteszik, de nem így lett. A Rákóczi Szö-
vetség és a várpalotai Trianon Múzeum közös, összetartozás-
napi ünnepségén Semjén Zsolt kiemelte: „a résztvevő magyar 
fiatalok nem turisták és nem vendégek, mivel itthon vannak”.

A Kereszténydemokrata Néppárt elnöke úgy vélte, a trianoni 
döntést semmi okuk sincs ünnepelni azoknak az országoknak, 
akik akkoriban nyertesei voltak a diktátumnak. Beszélt a Tri-
anon után kialakult államokról, melyek közül „Jugoszlávia és 
Csehszlovákia már a múlté, Románia számára pedig nemze-
ti sorskérdés az, hogy a moldovai románoknak eszük ágában 
sincs csatlakozni Nagy-Romániához, Ukrajna nem is létezett,  
később is csak a Szovjetunió részeként, míg Ausztria kétség-
kívül megvolt és létezik, de elég ambivalens a viszonya a köz-
társaságnak a császársághoz”. Rámutatott arra, hogy az elmúlt 
évszázadban számos változás ment végbe az államok sorsát és 
az államhatárokat illetően is. 1990-ben Magyarország Auszt-
riával egyetemben még a legkisebb állam volt a térségben, 
azonban a Jugoszlávia és Csehszlovákia szétesésével létrejött 
utódállamok – Románia és Ukrajna kivételével – ma már mind 
kisebbek, mint hazánk.

„Túléltük Trianont és hiszünk abban, hogy megmaradunk” 
– fogalmazott a miniszterelnök-helyettes, hozzátéve: a magyar 
kormány sokat tesz ezért. Mint elmondta, négy dolog kell ah-
hoz, hogy az elszakított nemzetrészek magyarsága megmarad-
jon: az identitás-megőrzés támogatása az oktatáson keresztül, 
a nemzet közjogi egyesítése az állampolgárság megadásával, 
a külhoni magyar etnikai pártok támogatása a minél erősebb 
magyar képviseletért, továbbá az elszakított területeken élő 
magyar cégek gazdasági megerősítése.

Takaró Mihály irodalomtörténész közölte, hogy a jelenlé-
vők közül szinte mindenki Magyarországról jött volna Tria-
non előtt, tehát máig hat az akkori döntés. Úgy vélte: ahhoz, 
hogy valaki jó magyar legyen, ma már nem kell fegyvert fogni, 
ököllel verni a falat, de van néhány teendő: törvényes párkap-
csolatot, gyermekeket kell vállalni, fel kell nevelni és magyar 
iskolába járatni őket. Mert „aki magyarul ír, olvas, gondolko-
dik, ismeri a kultúra minden szegletét, annak a magyarság nem 
gúnya, hanem bőr, vagyis levehetetlen” – jelentette ki.
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI KDNP.HU – MTI

Semjén Zsolt: Missziót teljesítenek  
az Europassió kongresszusának résztvevői

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerint az Europassió Szövetség 34. kongresszusának résztvevői nemcsak kulturális szereplők, hanem misszi-
ót teljesítenek, a mai ellenszélben óvják, őrzik az évszázados európai hagyományokat.

A Kereszténydemokrata Néppárt el-
nöke a kongresszus résztvevőinek 
munkáját méltatta köszöntőbeszédé-
ben június 1-jén az Országházban.
Semjén Zsolt úgy fogalmazott: a 
résztvevők ápolják és idehozták az 
európai keresztény kultúra egyik lé-
nyeges művészeti ágát, a középkori 
hagyományokon nyugvó szakrális 
passiók világát. Mostanra azonban 
már nem csupán művészeti és esz-
tétikai kérdésekről van szó – emelte 
ki a kormányfő helyettese, rámutat-
va: Európa nem csupán kultúra, nem 
csupán életérzés, nem csupán föld-
rajzi és gazdasági adottság, hanem 
lélek. „De most ez az Európa, a mi 
szeretett Európánk, Michelangelo és 
Mozart, Kant és Shakespeare, Goethe 
és Raffaello, Salvador Dalí és Bartók 
Béla Európája félelmetesen megvál-
tozott. Hogy mennyire, azt naponta 
látjuk” – fogalmazott a KDNP-elnök.

Semjén Zsolt kiemelte: ma, amikor 
a keresztények üldözése világprog-
ram lett, ma, amikor Európa elutasítja 
a keresztény jelképeket, ma, amikor 
meghatározó európai hatalmak veze-
tői tétlenül nézik egy másik világval-
lás erőszakosan térhódító hatalmát, 
akkor „befejezhetjük az esztétikai 
elemzéseket”. 

A miniszterelnök-helyettes sze-
rint ki kell mondani: a kongresszus 
résztvevői, akik jóhiszeműen össze-
gyűltek egy művészeti seregszemlé-

re, az európai keresztény passiók ta-
lálkozójára, már nemcsak kulturális 
szereplők, nemcsak egy régi európai 
hagyomány mai képviselői. Ők már 
egy misszió résztvevői, akik a mai 
ellenszélben óvják és őrzik az évszá-
zados európai hagyományokat, akik 
ragaszkodnak elődeik évszázados 
tradícióihoz. Egy misszió képvise-
lői, akik látják a mai gyorsuló világ 
eltorzulását és mégis azt választják, 

hogy megőrzik a múlt értékeit, meg-
őrzik Európát, megőrzik a keresztény 
civilizációt – mutatott rá a kormány-
főhelyettes.

A kisebbik kormánypárt elnöke 
hozzátette: soha nem hitte volna, 
hogy életében még egyáltalán hő-
sies tett és feladat, és nem is ve-
szélytelen feladat lesz Európában, 
„a mi Európánkban” a keresztény-
ség melletti kiállás. 

Kitért arra is, hogy 
Budaörs rendezi az 
idei találkozót, ami 
szavai szerint nem 
véletlen, hiszen itt 
1933-ban rendeztek 
először sokszereplős 
passiót az oberammer-
gaui játékok mintájá-
ra. Kezdeményezője, 
szövegírója és rende-
zője Bató Géza volt – 
idézte fel, hozzátéve: 
a háború utáni kom-
munista évtizedekben 
nem engedélyezték a 
nagylétszámú és nyil-
vános egyházi ren-
dezvényeket. Csak a 
rendszerváltás után, 
2003-ban újították fel, 
Merényi Anna átdol-
gozásában és kiegé-
szítéseivel. Semjén 
Zsolt örvendetesnek 

nevezte, hogy napjaink-
ban reneszánszát éli ez 

a szakrális műfaj, egyre több ország 
egyre több településén mutatják be 
különböző csoportok a passiójáté-
kot, gyakran hatalmas, több száz fős 
statisztériával.

A Europassion egy európai passió-
játszó-csoportokat tömörítő szerve-
zet. A tagság minden olyan csoport 
számára lehetséges, akik Krisztus 
szenvedését állítják színpadra, és 
készen állnak a csatlakozásra.    

Köszönet a kolozsvári magyarságnak, 
köszönet a kolozsvári magyarságtól

Kolozsváron hálaadó istentisztelet és 
ünnepség keretében június 2-án fel-
avatták az Apáczai Csere János Gim-
názium – magyar állam támogatásá-
val – kibővített, felújított épületét. 

A Farkas utcai református temp-
lomban tartott hálaadó istentisztelet 
után mondott köszöntőbeszédében 
Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes lényegesnek nevezte, hogy a 
magyarság fel tudja-e ismerni: me-
lyek azok a dolgok, amelyekről nem 
mondhat le, amelyekért akkor is vál-
lalja a harcot, „ha fogytán a muní-
ció”. Úgy vélte: a gyermekek jövője 
ilyen ügy. A református leánygim-
náziumnak az első világháború utá-
ni felépítését, majd a kommunista 
államosítás utáni visszakövetelését 

és visszaszerzését felidézve köszö-
netet mondott a kolozsvári magyar-
ságnak azért, hogy nem veszítette el 
a lényeglátását.

A Kereszténydemokrata Néppárt 
elnöke megjegyezte: csak e lényeg-
látás által történhetett meg, hogy a 
kolozsvári magyarok kilátástalannak 
tűnő időben alapítottak iskolát, ami-
kor az egész Kárpát-medencében ma-
gyar iskolákat zártak be, és amikor a 
romániai rendszerváltoztatás jósze-
rével még le sem zajlott, a közösség 
azonnal visszakövetelte az iskoláját.

A miniszterelnök-helyettes azt kí-
vánta, hogy az intézmény stabil épí-
tőköve legyen az erdélyi magyarság 
megmaradásának. Bánffy Miklósnak 
az iskolával kapcsolatos egykori üze-

netét átfogalmazva kijelentette: ha az 
erdélyi magyarság megtartja bizako-
dó lelkületét, „a magyarság ügye is el 
van és el lesz intézve”.

A hálaadó prédikációt mondó Kató 
Béla püspök, a gimnázium egykori 
diákja is azt hangoztatta, hogy a re-
formátus püspökség 1919-ben hozott 
döntést a leánygimnázium felépítésé-
ről, amikor az erdélyi magyarság tel-
jes bizonytalanságban élt. Az épület 
első része végül 1926-ban épült fel, 
majd egy évvel később újabb épület-
résszel bővült. A püspök úgy vélte: az 
építkezés csak most, az új épületrész 
felépítésével fejeződött be.

Kelemen Hunor, a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
elnöke az iskola névadója, Apáczai 

Csere János példáját idézte, aki a 
17. században hazahozta Erdélybe a 
Nyugat-Európában szerzett tudását, 
és azon munkálkodott, hogy a szü-
lőföldjét versenyképessé tegye. Úgy 
vélte: a versenyképes tudás átadására 
van szükség ma is, és az iskolabőví-
tés a magyar közösség ez iránti elkö-
telezettségét jelzi. A politikus szerint 
a kolozsvári iskolaavató üzenet azok-
nak is, akik azt gondolják, hogy fel 
lehet számolni a kisebbségi oktatási 
intézményrendszert, akik a maros-
vásárhelyi Római Katolikus Gimná-
ziumra, vagy a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetemre 
(MOGYE) törnek.

A kolozsvári építkezést a magyar 
állam 650 millió forinttal támogatta.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Habsburg György, Magyarország utazó nagykövete, 
a kongresszus fővédnöke az Europassió Szövetség kongresszusán
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Kormány, párt, frakció

KDNP.HU – MTI

Számunkra a magyar polgárok védelme az első! 
Az „Egyes törvényeknek a jogellenes bevándorlás elleni intézkedésekkel kapcsolatos módosításáról” szóló „STOP Soros törvénycsomagnak” is neve-
zett, Pintér Sándor belügyminiszter által előterjesztett javaslat parlamenti vitájában a KDNP képviselőcsoportjának vezérszónoka hangsúlyozta: a jog-
ellenes bevándorlás elleni küzdelem szükséges a magyar lakosság, a nemzeti szuverenitás, a magyar kultúra és a magyar identitás megvédése érdekében.

Aradszki András frakcióvezető-he-
lyettes (KDNP) felszólalása elején 
leszögezte: a törvényjavaslat a jog-
ellenes bevándorlás elleni intéz-
kedésekről szól. „Azért fontos ezt 
aláhúzni, mert az elmúlt években, 
főleg 2015-től kezdődően, amikor az 
illegális bevándorlás egyre nagyobb 
mértéket öltött nemcsak Magyaror-
szág irányába, hanem Európa többi 
része felé is, sajátos keveredése tör-
tént a fogalmaknak. A jogszabályt 
követő emberek kettéválasztották 
az illegális bevándorlást és a mene-
kültkérdést, azaz a migráció jogszerű 
alkalmazását. Úgy gondolom, hogy 
amiről szó van, az azért fontos, mert 
arra nem volt igazán felkészült Eu-
rópa, hogy kezelje ilyen nagyszámú 
jogellenes bevándorló érkezését” 
– fogalmazott. Mint elmondta, szá-
mos válasz született erre Európában. 
Voltak olyan válaszok, amelyek azt 
mondták, hogy nem kellenek a ha-
tárok, mindenkinek alapvető joga, 
hogy a lakóhelyét megváltoztassa, 
s joga van arra is, hogy kedvezőbb 
életkörülmények céljából bármikor 
bármelyik országba, Európába be-
jöhessen. S természetesen ott voltak 
a hatályos jogszabályok, amelyek a 
schengeni szabályok és a hatályos 
menekültügyi eljárások értelmében 
ezt a fajta értelmezést jelentősen 
korlátozták, korlátozzák, sőt szöges 
ellentétben állnak ezzel az értelme-
zéssel.

„Úgy gondolom, Európának közös 
érdeke, hogy az illegális bevándor-
lást ne engedje meg! Ezért születtek 
azok az európai szintű jogszabályok, 
amelyek a schengeni határokon lévő 
országokat kifejezetten arra kötelez-
ték, hogy Európa határát nagyobb 
erővel és nagyobb szakmai, jogi 
képességgel védelmezzék. Magyar-
ország is egy ilyen ország! Nekünk 
is van schengeni határunk Ukrajna, 
Szerbia, Románia és Horvátország 
irányában, így nekünk alapvető kö-
telezettségünk volt, hogy először 
fizikai határvédelmet alakítsunk ki, 
majd azt követően a jogi határvéde-
lem eszközeit is megteremtsük, amit 
a magyar parlament a kormány be-
terjesztése alapján időben és hatéko-
nyan meg is tett. Ma már ott tartunk, 
hogy Magyarország a schengeni 
határ védelme tekintetében példa-
ként említett ország, az általunk fel-

használt módszerek, más országok 
által is szívesen átvett technikák. 
Magyarország azt is megtette, hogy 
a schengeni határtól távolabb, Ma-
cedóniában is segítette az illegális 
bevándorlás elleni küzdelmet. Mert 
nemcsak nekünk, az Európai Unión 
belül élő polgároknak nem jó az ille-
gális bevándorlás, hanem világossá 
vált az elmúlt időszakban, hogy nem 
jó azoknak sem, akik nem tagjai 
ugyan az Európai Uniónak, de jelen-
tős terheket kénytelenek elviselni az 
illegális bevándorlás kapcsán” – tet-
te hozzá Aradszki András.

Mint elmondta, a jogellenes be-
vándorlás elleni küzdelem szüksé-
ges a magyar lakosság, a magyar 
szuverenitás, a magyar kultúra és a 
magyar identitás megvédése érde-
kében. „Nem gondolhatunk másra, 
csak az európai uniós közelségünk-
re, meg arra, hogy számunkra a ma-
gyar polgárok védelme az első” – 
jelentette ki a kereszténydemokrata 
honatya. 

Aradszki András szerint a most 
benyújtott törvényjavaslatnak, illet-
ve a benne foglalt rendőrségi és me-
nedékjogi törvény módosításának az 
is az indoka, hogy az elmúlt három-
négy-öt évben kiderült: az illegális 
bevándorlás nem szervezetlen do-
log, nem spontán kialakult valami, 
hanem igenis vannak olyan szerve-
zetek, amelyek készek arra, hogy 
több tízezer, több százezer, de akár 
több millió embert is eljuttassanak 
olyan államokból, ahol az életüket, 

a létüket veszély nem fenyegeti. Te-
hát nem jogosultak a menekültügyi 
ellátásra és biztonságra, hanem ille-
gális bevándorlóként árasszák el ezt 
a kontinenst, amelyik talán a legvéd-
telenebb a többi kontinenshez képest 
az illegális bevándorlással szemben. 
„Ne felejtsük! Az illegális bevándor-
lás forrása a terrorizmusnak! Erre 
számos példa volt a nyugat-európai 
országokban. A szerencsének és a 
szerencsén túl a kormány és az arra 
hivatott szervek áldozatos munkájá-
nak köszönhetően ilyenfajta esemé-
nyek Magyarországon nem követ-
keztek be. Ez köszönhető a fizikai 
határvédelemnek és köszönhető a 
jogi határvédelemnek, és remélhe-
tőleg köszönhető lesz a benyújtott 
javaslat elfogadása után az új jogi 
szabályozásnak is” – fogalmazott.

„Az  illegális bevándorlás elleni 
jogszabályalkotásnak fontos lépé-
se előtt állunk, amikor ezt a tör-
vényjavaslatot tárgyaljuk. Ez a tör-
vényjavaslat hatékonyan, világosan 
és egyértelmű szabályok mellett 
biztosítani tudja azoknak a tevé-
kenységeknek a szankcionálását, 
amelyek elősegítik Magyarország 
biztonságát veszélyeztető illegális 
bevándorlást. Megfelelő erős és biz-
tos társadalmi támogatottság van. 
A Kereszténydemokrata Néppárt a 
benyújtott törvényjavaslatot támo-
gatni fogja!” – tette egyértelművé a 
kisebbik kormánypárt álláspontját 
Aradszki András frakcióvezető-he-
lyettes.

IKSZ: A Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület is 
bevándorlást támogató Soros-szervezet 

A Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület is azon Soros által pénzelt szervezetek egyike, melyek azon dolgoznak, hogy migránsokkal árasszák el 
Magyarországot – hívta fel a figyelmet Tisóczki Flóra. Az IKSZ alelnöke egy „Bevándorlást támogató szervezet” feliratú matricát ragasztott fel az 
egyesület budapesti irodájának ajtajára.

KDNP.HU – FIDESZ.HU

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata 
Szövetség (IKSZ) külügyekért felelős 
alelnöke június 14-ei sajtótájékozta-
tóján elmondta: az egyesület nevéből 
is látható, hogy mi a szervezet célja, 
és mivel foglalkozik; ez nem titok, az 
egyesület vezetői is elismerték. Az 
egyik vezetőjük, Melegh Attila is úgy 
nyilatkozott, hogy a bevándorlás azért 
is jó, mert mindenhonnan olyanok ér-
keznek, akik eleve jobbak, mint a ha-
zai népesség – emlékeztetett.

Tisóczki Flóra ezt felháborítónak 
tartja, és leszögezte: fel kell lépni 
az ilyen – bevándorlást támogató – 

szervezetek ellen, harcolni kell velük 
szemben. Felhívta a figyelmet arra, a 
Menedék – Migránsokat Segítő Egye-
sület is a Soros által pénzelt szerveze-
tek egyike, melyek azon dolgoznak, 
hogy migránsokkal árasszák el Ma-
gyarországot, hazánkat bevándorlóor-
szággá alakítsák.

Tisóczki Flóra felidézte, a Menedék 
– Migránsokat Segítő Egyesület idén 
februárban Zuglóban egy migránsba-
rát rendezvénysorozatot szervezett, 
arra is emlékeztetett, hogy ennél az 
egyesületnél dolgozott korábban Szél 
Bernadett is.

Leszögezte, nevén kell nevezni a 
bevándorlást támogató szervezete-

ket. Az IKSZ fontosnak tartja, hogy 
felhívja a magyar emberek figyelmét 
ezen szervezetek tevékenységére, 
ezért az alelnök egy „Bevándorlást 
támogató szervezet” feliratú matricát 
ragasztott fel a Menedék – Migrán-

sokat Segítő Egyesület 
budapesti irodájának 
ajtajára. Aláhúzta, ezek 
a szervezetek folyama-
tosan azon dolgoznak, 
hogy a magyar emberek 
akaratával szembemen-
ve behozzák a migrán-
sokat Magyarországra.

Tisóczki Flóra arról 
is beszélt, hogy bün-
tethetővé kell tenni az 

illegális migráció szervezését. Az Or-
szággyűlés előtt levő alaptörvény-mó-
dosítás és a Stop Soros-törvénycso-
mag is azt szolgálja, hogy garantálni 
lehessen Magyarország biztonságát.

Aradszki András

Hazank_junius.indd   6 2018.06.20.   6:16:47



HAZÁNKHAZÁNK
7AZÁN

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

Kormány, párt, frakció

HAZÁNK

Közösségben szolgálni a hazát 
Beszélgetés Juhász Hajnalka országgyűlési képviselővel

Most induló sorozatunkban olyan kereszténydemokrata személyiségeket igyekszünk bemutatni, akik saját területükön már bizonyítottak, azonban 
az országos politika élvonalában még kevésbé ismertek. Első alkalommal Juhász Hajnalkával beszélgettünk. Ő a parlamenti választásokon a Fidesz–
KDNP közös listáján az előkelő 39. helyen szerepelt, így bejutása nem volt kétséges, mégis nagy várakozással és örömmel köszöntötték frakciótársai. 
A mandátumtól búcsúzó Hoffmann Rózsa helyett jelenleg Juhász Hajnalka a képviselőcsoport egyetlen női tagja. Fiatal kora ellenére komoly hazai 
és nemzetközi szakmai tapasztalattal vesz részt a törvényalkotási munkában.

– Hogyan, milyen módon került 
kapcsolatba a kereszténydemok-
ratákkal? 
– A keresztény értékrenddel való 
találkozás családi neveltetésemmel 
kezdődött, amelynek része volt, 
hogy a miskolci Fráter György 
Katolikus Gimnáziumban érettsé-
giztem, és sem hazai, sem külföldi 
tanulmányaim során nem szakad-
tam el keresztény gyökereimtől. 
Angliai egyetemi tanulmányaim 
befejeztével hazatértem, és akkor, 
2010-ben keresett meg gimnáziu-
mi osztálytársam és nagyon kedves 
barátom, Molnár Péter, a miskolci 
KDNP frissen megválasztott elnö-
ke, hogy nagyon örülne, ha bekap-
csolódnék a közéletbe, segíteném 
a munkáját, erősíteném az ifjú ke-
reszténydemokratákat és az Ifjúsá-
gi Kereszténydemokrata Szövetség 
(IKSZ) miskolci szervezetét. Ekkor 
kezdtük meg a közös munkát Rét-
vári Bencével is, majd hamarosan 
az IKSZ regionális alelnöke lettem.
– Mely értékek voltak azok, ame-
lyekkel fiatalként is rögtön azo-
nosulni tudott?
– Ami azonnal megfogott, az a közös-
ség ereje, hogy merjük kiállni közös 
keresztény értékeinkért, hazánkért, 
legyünk valóban kíváncsiak arra, 
ami a világban és országunkban zaj-
lik. A közös táborozások, beszélge-
tések nagyon mély nyomokat hagy-
tak bennem, azóta tartó barátságok 
szövődtek. Számomra az IKSZ első 
perctől kezdve értékközösséget je-
lentett. Nem lehetek elég hálás azért, 
hogy befogadtak és lehetőséget ad-
tak, főleg, hogy az első női alelnök 
lettem, jelenleg pedig a KDNP női 
politikusa. Egy valódi közösség tag-
jának lenni, különösen keresztény 
közösségé, segít megtalálni a saját 

személyes szakmai utunkat – ebben 
őszintén hiszek.
– Miért tartotta fontosnak, hogy 
aktívan bekapcsolódjon a politi-
kába?
– Az ember életében eljön az a pil-
lanat, amikor valóban felteszi ma-
gának a kérdést: mit jelent a haza 
szeretete? Mit jelent számomra a 
hazám? Mit teszek és mit tehetek a 
magyarságomért? Hogyan szolgál-
hatom a hazámat, amely egyetemi 
diplomát, szakmát adott nekem? 
Sokáig kerestem ezekre a kérdé-
sekre a választ, amelyeket külföldi 
tanulmányaim alatt tudtam megvá-
laszolni. Felkészült és elkötelezett 
magyar szakemberként és büszke 
magyarként próbáltam minden-
hol megállni a helyem, hogy ezzel 
is hazámat képviseljem, de ennél 
többre vágytam: arra, hogy mun-
kámmal tudjak szolgálni és kiállni 
a hazámért, amikor majd eljön az 

ideje. Ezért vitt az utam a politikai 
közélet felé.
– Jogászként miért épp a külügyi 
vonalat választotta?
– A nemzetközi jog iránti érdeklő-
désem, majd specializálódásom, va-
lamint angol nyelvtudásom és az ál-
landó kíváncsiságom aziránt, hogy 
mi zajlik körülöttünk a világban, 
a diplomáciai finomhangolások, a 
nemzetpolitikai és szomszédság-
politikai kihívásai hazánknak ösz-
tönösen erősítették a külpolitikai, 
külügyi érdeklődésemet. Megtisz-
teltetés számomra, hogy a Külügyi 
Bizottság alelnökeként kezdhettem 
meg első parlamenti ciklusomban a 
munkát, olyan szaktekintélyekkel, 
mint Németh Zsolt elnök úr.
– Hosszú időn keresztül dolgozott 
Trócsányi miniszter úr mellett. 
Milyen tapasztalatokat szerzett 
ebben az időszakban a nemzetkö-
zi jog területén? 

– Trócsányi miniszter úrral való 
közös munkánk kezdete a 2010-es 
évek elejére nyúlik vissza, amikor 
még alkotmánybíró volt, majd pá-
rizsi nagykövet. Az Európa Tanács 
Velencei Bizottsága számára készí-
tettük szakértői véleményeket el-
sődlegesen nemzetpolitikai témák-
ban. Ezek a közös munkák mindig 
óriási élményt jelentenek, mert 
egy nagytudású jogászprofesszor 
mellett rengeteget lehet tanulni és 
a tudás hatalmas érték. Másrészt 
minden ilyen munka egyben óriási 
kihívás is, hiszen egy nemzetközi 
jogász érdeklődésében a nemzetkö-
zi jog határai, hazánk nemzetpoliti-
kai céljai, a határon túli magyarság 
segítése egyszerre jelen vannak. 
Egy-egy, a Velencei Bizottság által 
megfogalmazott vélemény egyszer-
re hordozza azt az érzést, hogy elő-
re léptünk, és azt is, hogy van még 
mit tennünk az adott területen.
– Országgyűlési képviselőként 
milyen tervei vannak, milyen fel-
adatokat kapott?
– A KDNP elsődlegesen szakpoliti-
kusként számít rám mint nemzetkö-
zi jogászra. Ahogyan említettem, a 
Külügyi Bizottság alelnöke lettem, 
valamint tagja vagyok az Európai 
Uniós Ügyek Bizottságának, vala-
mint az Európa Tanács Parlamenti 
Közgyűlés magyar delegációjá-
nak. Azt gondolom, most annak a 
történelmi időszaknak a tanúi va-
gyunk, amikor hazánkat, keresz-
tény értékeinket nemzetközi szin-
téren a legnagyobb küzdelmekben 
kell megvédenünk, ez jelenti azt a 
helytállást, ami nekünk, parlamen-
ti képviselőknek kötelességünk és 
feladatunk a nemzetközi szerveze-
tekben.
– Megváltoztatta-e az életét a 
parlamenti politizálás?
– Pár hét után korai lenne erről be-
szélni, de annyi tudok mondani, 
mindennap megélem, hogy milyen 
nagy megtiszteltetés és egyben 
felelősség is országgyűlési kép-
viselőnek lenni. Ahogyan az em-
ber a parlament lépcsőin halad fel, 
érzi a falakban nagy politikusaink, 
őseink erejét. Különösen, amikor 
a Szent Korona mellett haladok 
el, egy pillanatra mindig egyfajta 
hála van bennem, hogy köszönöm 
Uram, hogy ez megadatott, köszö-
nöm, hogy a hazámat szolgálhatom! 
Igyekszem ezt a legjobb tudásom 
szerint tenni.

Aktív parlamenti munka
Juhász Hajnalka már az új Or-
szággyűlés megalakulását követő 
első hónapban is aktívan igyeke-
zett részt venni a munkában: a 
KDNP-frakció nevében elmondott 
napirend előtti felszólalásában a 
kormány tevékenységét méltatta az 
ukrán oktatási törvénnyel szembe-
ni, a kárpátaljai magyarok oktatási 

jogai melletti kiállásáért. Úgy ér-
tékelte, tiszteletre méltó az a dip-
lomáciai harc és offenzíva, amit a 
magyar kormány képviselt a nem-
zetközi szervezetekben. Ráadásul 
ennek első eredményeit is látni, 
mivel Ukrajna 2023-ig kitolná az 
oktatási törvény alkalmazását.
A pénzügyminiszterhez benyújtott 

interpellációjában pedig – fiatal 
politikusként – a diákok munka-
vállalásával kapcsolatban tett fel 
kérdéseket, vagyis hogy milyen 
feltételekkel vállalhatnak a tanu-
lók munkát, mire figyeljenek oda 
a diákok nyári munkavállalásuk 
során, és hogyan támogatja őket a 
kormány?
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Barankovics Alapítvány

Hiába énekelte a több százezer ma-
gyar hívő és szinte a világ minden 
katolikus országából összesereglett 
zarándok a világkongresszus himnu-
szában: „Forrassz eggyé békesség-
ben/ Minden népet, s nemzetet”, az 
újabb világháború 1938-ban már el-
kerülhetetlennek látszott, s erre szá-
mos baljós előjel utalt.  Második éve 
folyt a spanyol polgárháború, 1938 
márciusában lezajlott az Anschluss, 
a következő év nyarán majd megkö-
tik a német-szovjet megnemtámadá-
si szerződést, 1939 szeptemberében 
pedig előbb a németek, majd a szov-
jetek megtámadják Lengyelországot, 
s ezzel elkezdődik a második világ-
háború. A kongresszusnak nyilván 
nem véletlenül választott jelszava a 
„vinculum caritatis”, arra utalt, hogy 
az oltáriszentség a szeretet köteléke, 
amire talán még soha megelőzően 
nem volt akkora szükség, mint épp 
ebben a korban.

A rendezési jog megszerzése a ma-
gyar katolikus diplomácia kivételes 
sikere volt, hiszen az eucharisztikus 
kongresszusok mindenkor a kato-
licizmus egyik legnagyobb világese-
ményének számítanak. A diplomáciai 
sikerben Serédi Jusztinián hercegp-
rímás tekintélyén túl nem utolsó sor-
ban az is szerepet játszott, hogy 1938-
ban ünnepelte az ország az 1083-ban 
szentté avatott I. István halálának 
900. évfordulóját, így a vallási és ál-
lami ünnep összefonódhatott, a meg-
rendezett esemény pedig demonst-
rálhatta a Krisztusba vetett hit és a 
nemzeti öntudat szintézisét. 1937-et a 
lelki előkészülés jegyében szent esz-
tendővé nyilvánította az egyház, ami 
a Szent István bazilikában indítottak 
el abból a célból, hogy az oltáriszent-
ségben való hitet, az eucharisztia 
tiszteletét megerősítsék.  A spiritu-
ális felkészülés jegyében missziók 
és lelkigyakorlatok indultak, a ren-
dezvényekre igyekeztek minél több 
embert bevonni. Az Eucharisztikus 
Világkongresszus egyik résztvevője, 
Pálos Frigyes így emlékezett vissza 
a felkészülés hónapjaiban lezajlott 
egyik erős szimbolikával bíró kezde-
ményezésre:

„A másik nagy dolog, amit azt hi-
szem, minden plebánián csinálták, 
nem csak nálunk Kispesten: két erős 
papírból készült zacskót kapott min-
denki. Az egyik az üres volt, a másik 
tömve volt búzaszemekkel. És – most 
már nem ismerem a kvótát, de – ró-
zsafüzérekért, imádságokért, vagy 
éppen szentáldozásokért lehetett bú-
zaszemeket áttenni az üres zacskó-
ba. S egy év alatt megteltek az üres 

zacskók, kifogytak a teli zacskók, s 
a kongresszus alatt ebből a búzából 
– ezt őröltették meg 1938 tavaszán – 
ebből a búzalisztből készültek az os-
tyák, amivel áldoztattak.”

A kongresszus főbizottságának el-
nökségét Serédi Jusztinián bíboros, 
hercegprímás és Nagy Elek vezette. 
Az elnökség tagjai között voltak töb-
bek között Bangha Béla, Czapik Gyu-
la, Huszár Károly volt miniszterelnök 
és Mihalovics Zsigmond, az Actio 
Catholica országos igazgatója. A ma-
gyar katolikus egyházon belül a szer-
vezés munkálatait az Actio Catholica 
szervezeti hálózatára építették.  A 
34. Eucharisztikus Világkongresszus 
hivatalosan május 25 és 29-e között 
zajlott, valójában az események egy 
héten keresztül május 23-tól 30-áig 
tartottak, s már számos rangos ren-
dezvény lezajlott, mire hivatalosan 
megnyitották a Hősök terén a világ-
kongresszust.  Pacelli pápai legátus (a 
későbbi XII. Piusz pápa) május 23-án 
érkezett Budapestre és május 31-én 
hagyta el a fővárost. 

Seres Ferenc Mihalovics Zsig-
mondról, a kongresszus ügyvezető 
igazgatójáról írt könyve a főbb ese-
mények összefoglalóját adja: Pacelli 
május 24-i Iparcsarnokbeli köszönté-
se után másnap a kongresszus meg-
nyitóján Serédi hercegprímás és Pa-
celli mondott beszédet.

Május 26-án, Áldozócsütörtökön 
9-kor volt a gyermekek és fiatalok 
szentmiséje, délután kezdődött az 
első nemzetközi tanácskozás, amely 
a többi napokon is folytatódott. A 
napot csütörtökön, a Dunán rende-
zett hajóskörmenet zárta, amit a tö-
meg a rakpartról nézett végig. 27-én 
a férfiak szentségimádása és éjféli 
szentmiséje zajlott a Hősök terén, 
majd 29-én ugyanitt a hívők a záró 
szentmisén vehettek részt, amit szin-
tén körmenet zárt.

GRANDIÓZUS RENDEZVÉNY
A világkongresszus a két világhá-
ború közötti Magyarország legna-
gyobb szabású egyházi és társadalmi 
eseménye volt, mindenki tisztában 
volt vele, hogy a határokon belül és 
a külföld felé is fontos üzeneteket 
hordoz, ezért mind a finanszírozók, 
mind pedig a szervezők  igyekeztek 
a maximumot nyújtani. Az esemény 
pompája csak az 1896-os millenniu-
mi ünnepségekhez volt hasonlítható. 

Hogy felmérhessük a 80 évvel ez-
előtti rendezvény grandiózus voltát, 
érdemes egy pillantást vetni a szá-
mokra. Több tucat országból érkez-
tek zarándokok, számuk 50 ezer kö-
rül mozgott. Budapesten a becslések 
szerint több millió vidékről a fővá-

rosba utazó magyar hívő vett részt 
az eseményeken, csak például a KA-
LOT-osok 15 ezer fővel képviselték 
a mozgalmat. Több mint egymillió 
embert terveztek megáldoztatni, 
május 29-én például a fő helyszínen, 
a Hősök terén – ahol a római Szent 
Péter Bazilika oltárának mását épí-
tették fel – 300 pap áldoztatott órá-
kon keresztül.

A rendezvény emlékkönyvének 
adatai szerint a fiatalok demonstráci-
óján 150 ezren, kísérőkkel együtt 300 
ezren voltak, 150 ezer résztvevője 
volt a férfiak éjszakai szentségimádá-
sának és éjféli szentmiséjének is. A 
világkongresszuson megjelent egy-
házi méltóságok sorában 14 bíboros, 
48 külföldi érsek és 97 püspök foglalt 
helyet. S ha 1926-ban a chicagói vi-
lágkongresszus idején autós körme-
netet szerveztek, Budapest sem ma-
radhatott el mögötte. 

Az egyik legnagyobb látványos-
ságnak a május 26-i hajókörmenet 
bizonyult. A hajókörmenet élén az 
Oltáriszentséget hordozó hajó úszott, 
a konvoj megkerülte a Margit-szige-
tet, majd visszatérve az Eötvös - ki-
kötőhöz Pacelli bíboros áldást osztott 
a négy égtáj felé. Ekkor kezdődött a 
Gellért hegyről a tűzijáték, a Citadel-
lán pedig egy 50 méter magas kereszt 
borult fénybe.  A látványt több száz-
ezer – az Emlékkönyv szerint félmil-
lió – ember nézte végig a partról. A 
szervezők a korabeli modern tech-
nika eszközeit is bevetették a minél 
nagyobb lélektani hatás elérése ked-
véért. A pápai követ által bemutatott 
május 29-i szentmise után a Vatikáni 
Rádión keresztül XI. Piusz pápa kö-
szöntötte a résztvevőket. Az esemé-
nyekről készítette Zombori Vilmos 
az első magyar színes némafilmet.

BUDAPEST A KERESZTÉNY 
VILÁG FÓKUSZÁBAN

A budapesti kongresszus sok magyar 
katolikus hívő számára vallásának 
kiemelkedő ünnepe volt, egy életre 
szóló élményt jelentett, ahonnan hité-
ben megerősödve térhetett haza. De 
emellett hivatott volt demonstrálni 
a Trianon után magára talált ország 
erejét, a magyarországi katolicizmus 
súlyát, a századelőn még „bűnös vá-
rosnak” nyilvánított Budapest immár 
keresztény mivoltát. Amikor az egész 
keresztény világ Budapestre figyelt, 
a kongresszus nem utolsósorban XI. 
Pius pápa külpolitikai irányvonalával 
összhangban az országimázs formá-
lásának is eszköze volt. Magyaror-
szágot, mint az istentagadó bolsevik 
és náci „újpogány” szélsőségekkel 
szembenálló, a keresztény kultúrát 
védő erőként mutatta be a világnak. 

Ezt az imázst erősítette a pápai leg-
átus megnyitó beszéde, melyben Pa-
celli kifejtette: Magyarország nem-
csak a múltban, hanem a jelenben is a 
kereszténység védőbástyája. Ugyani-
de tette a hangsúlyokat beszédében 
Hómann Bálint kultuszminiszter is, 
aki a hitet a bomlasztó erőkkel szem-
ben a kereszténység kultúrájának vé-
delmét jelölte ki az ország számára.

 A 34. Eucharisztikus Világkong-
resszus a béke és a szeretet utolsó 
felvillanása volt egy minden addigi-
nál pusztítóbb világégés előestéjén. 
Lelki hozadékának feldolgozására 
nem adott alkalmat a történelem. A 
második világháború utáni kommu-
nista rendszer a klerikális reakció 
tanúbizonyságát láttatta az esemény-
ben, s a résztvevők személyes élmé-
nyeinek felidézésére és átbeszélésére, 
a hétköznapokban élő történelemként 
való megtartására legfeljebb csak a 
legszűkebb családi körben, titokban 
nyílhatott lehetőség.  

80 ÉVE VOLT,  
2 ÉV MÚLVA ÚJRA LESZ

A mostani évforduló kapocs múlt és 
jövő között. 2020. szeptember 13-ától 
20-áig ismét Magyarország adhat 
otthont az immáron 52. Nemzetkö-
zi Eucharisztikus Kongresszusnak. 
2016 januárjában, a Fülöp-szigeteki 
Cebuban jelentette be Ferenc pápa, 
hogy a következő rangos esemény 
rendezője újra Magyarország lesz.

Alapvető célja és feladata változat-
lan: a katolikus hívek hitbeli, tudás-
beli, hitvédelmi megerősítése, annak 
kinyilvánítása, hogy az egyház életé-
nek forrása és csúcsa az Eucharisztia. 
A hitéleti célokon túl azonban most 
is megjelenik a kulturális, társadalmi 
nemzetközi dimenzió. A NEK Álta-
lános Titkárságának 2017-es arculati 
kézikönyve célként jelöli meg, hogy 
a kongresszus nemzetközi szinten is 
reprezentálja a magyar egyház, társa-
dalom aktuális kérdéseit, történelmi 
és kulturális, lelki sajátosságait, de 
például azt is, hogy lehetőséget adjon 
a felekezetközi párbeszédre.

A 2020-as Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszusra történő lelki 
felkészülés már megkezdődött. En-
nek egyik szép példája az az Ozsvári 
Csaba ötvösművész által 2007-ben 
elkészített missziós kereszt, amely 
már elindult Kárpát-medencei kör-
útjára Esztergomból. Első állomása 
Máriapócson volt, ahol a Hodászi 
Cigány Görögkatolikus Egyházköz-
ség vezetett cigány nyelvű éjszakai 
imádságot. A kongresszust szimbo-
lizáló missziós kereszt jelenleg az 
észak-balatoni templomokban járja 
körútját. 

80 éve volt a XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus Budapesten
80 éve ezekben a napokban az ország már lázasan készülődött XXXIV. Eucharisztikus Világkongresszus megnyitására. 1938. május 25-e és 29-e  
között pár napra – ahogy a pápa követe, Pacelli bíboros fogalmazott – Budapest „béke és a szeretet városává” változott „egy felfordult világ közepén”.
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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

Magyar alkotók a keresztény művészet zarándokútján

– A tárlat-sorozatot – nem ép-
pen szokványos módon – zarán-
dok-kiállításnak nevezik. Miért 
épp ezzel a névvel illetik, és mi-
ért hívták életre ezt a keresztény 
képzőművészeti seregszemlét?
– Még januárban meghívtak Haj-
dúszoboszlóra, hogy keresztény mű-
vészeknek szervezzünk kiállítást. 
Gyönyörű, nagy hatású tárlat jött 
létre, mindenki gratulált, mi pedig 
úgy éreztünk, mintha a Szentlélek 
emelte volna a falakra a képeket. A 
nagy sikerre való tekintettel többen  
javasolták, hogy indítsunk vándor-
kiállítást. Mi viszont azt mondtuk, 
ne vándor-, hanem zarándok-kiál-
lítás legyen. Hiszen az alkotások  
Istenről szólnak, a művészek alkotá-
suk révén is tanúságtevők, hitvallók. 
És végülis mindenki zarándoklatot 
jár: az is, aki megfesti, az is, aki a 
falra helyezi és az is, aki megnézi. 

– Hol sikerült eddig bemutatni 
az alkotásokat?
– Zarándok-kiállításunk eljutott 
már Debrecenbe és Nyíregyházára, 
a művészek közül is egyre többen 
ismerték meg, és szeretnének mun-
káikkal is jelen lenni. Így újabb és 
újabb „zarándokok” kapcsolódtak 
be alkotóként is – de a szállítás ne-
hézségei miatt sajnos ez a kör egy 
határon túl már nem bővíthető. Mö-
göttünk ugyanis nem állnak szpon-
zorok, komoly anyagi támogatók. 
Monostory Viktóriával közösen vé-
gezzük a szervezőmunkát, valahogy 
úgy, mint amikor egy zarándoklatra 
indul egy hívő gyalog, bakancsban, 
faluról falura járva. Itt is komoly 
küzdelmek árán, de újabb és újabb 
„zarándokok” segítségével tudunk 
túljutni a nehézségeken és eljutni a 
zarándokút következő állomására. 
– Máriapócson a műalkotásokon 
és az általuk közvetített üzeneten 
túl a „zarándoklatnak” lett még 

egy kézzelfogható szimbóluma…
– Valóban, az útnak, az útonlétnek a 
jelképe az a csupasz zarándokkereszt, 
melyet Máriapócson kaptunk ajándék-
ba. Ez végigkísér majd bennünket, és 
művészeink fogják díszíteni, hogy a 
Szűzanya oltalma alatt megtett utunk 
végén visszaadhassuk azt a máriapó-
csiaknak. A keresztalja ismert foga-
lom az egyházi zarándoklatok során: 
a szent helyekre igyekvő zarándokcso-
portot, búcsús közösséget jelenti, akik 
közös keresztjük alatt gyülekeznek és 
teszik meg a kegyhelyig vezető utat. 
Mi, keresztény művészek is egyfajta 
keresztaljaként igyekszünk végigmen-
ni az általunk vállalt zarándokúton.
– Hol lesz ennek az útnak a végső 
célja, s melyek lesznek a további ál-
lomásaik?
– Szeretnénk eljutni Miskolcra, Pan-
nonhalmára, Győrbe, Szegedre és 
Pécsre is – a végső úticél a Duna Palota 
lesz, a 2020-as budapesti Euchariszti-
kus Kongresszushoz kapcsolódva. De 

addig még újabb és újabb stációk kö-
vetkezhetnek – például a reformátusok 
részéről is érkezett felénk megkeresés.
– „Képbefoglalt imádság a magyar 
ifjúságért” – szól a kiállítás címének 
egy része. Miért érzik különösen fon-
tosnak a fiatalok megszólítását?
– Elsődleges fontosságúnak tartom, 
hogy az ifjúság is merje megvallani a 
hitét, korunk fiatalja is merje felvállal-
ni mindenki előtt: „gyakorló római ka-
tolikus vagyok”. Világszerte sokan az 
életüket is készek feláldozni a hitükért, 
de idehaza mintha olyan közhangu-
lat alakult volna ki a fiatalok körében, 
melyben nem illik arról beszélni, hogy 
ki jár templomba és ki milyen vallá-
sú. Divatos dolog más vallásúak iránt 
megértést tanúsítani, de az új generá-
ciókhoz tartozók szinte szégyellősek, 
amikor saját egyházi közösségeikben 
egyébként mélyen megélt hitük más 
közegben történő, hétköznapi megval-
lásáról van szó. A művészet eszközei-
vel igyekszünk bátorítani is őket.

A Máriapócsi Nemzeti Kegyhelyen – a Családvárban – június 3-án Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita fővédnöksége mellett megnyílt az 
„Ablak az örökkévalóságra – Képbefoglalt imádság a magyar ifjúságért” című zarándok-kiállítás. A tárlat megnyitóját követően az egyik főszerve-
zőt, Latorcai-Ujházi Aranka ikonfestő művészt faggattuk.

HAZÁNK

Latorcai János, az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke és Seszták 
Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés KDNP-s elnöke a 
kiállítás-megnyitón

Latorcai-Ujházi Aranka ikonfestő művész a „zarándokkereszttel”
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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

Latorcai János:
Az utókor felelőssége az emlékezés –70 éve történt  

a „Pócspetri-ügy”
„A párt politikája, a köztársaság 
üdve ma az iskolák államosítását 
követeli meg és azt, hogy ne ismer-
jünk kíméletet a reakcióval szem-
ben (…) hiszen most érlelődtek meg 
az előfeltételei az olyan feladatok 
megoldásának, mint az egyház pa-
lástja mögött megbúvó reakció lik-
vidálása.”

Rákosi Mátyás 1948-ban az 
imént idézett gondolatával jelölte 
ki az irányt a kommunista párt ve-
zetése számára, nem titkolva, hogy 
a totális hatalom megragadását kö-
vetően alig pár hónappal egy ször-
nyűséges társadalmi kísérletbe ta-
szítják hazánkat. 

A szovjet mintára berendezkedő 
diktatúra vezetői és az őket támo-
gató értelmiség, okulva a tanács-
köztársaság dicstelen 133 napjából 
pontosan tudta, hogy egy, a ma-
gyar néplélektől életidegen politi-
kai rendszer meggyökeresedéséhez 
meg kell semmisíteni mindazokat 
a tradicionális értékeket, amelyek 
a közösségi önszerveződés alapját, 
ezáltal a társadalmat összetartó 
szövetet képezték az elmúlt évszá-
zadokban. 

Meg kellett törni a vidéki tár-
sadalom fundamentumát jelentő 
önálló parasztságot, át kellett for-
málni a városokra jellemző polgári 
létformát és gondolkodásmódot, 
végül pedig megroppantani a nem-
zet erkölcsi tartását. Ebben a harc-
ban a kommunisták legnagyobb 
ellenségévé hamarosan az egyhá-
zak, különösen pedig a katolikus 
egyház vált, hiszen a krisztusi ta-
nítás összeegyeztethetetlen volt 
a kommunista politikával, mert a 
kommunista filozófia a világ egé-
szére kiterjedő magyarázatával és 
dogmáival a lelkek felett is át akar-
ta venni az uralmat.  

Ennek szellemében döntöttek 
1948-ban – az első intézkedések 
között – a felekezeti iskolák bezárá-
sáról és államosításáról, miközben 
napi szintű gyakorlattá vált a papok 
és lelkészek kigúnyolása, elüldö-
zése, bebörtönzése. A megfélem-
lítés nemcsak a papságnak, hanem 
a híveknek is szólt. A hatalom sö-
tét üzenete sokakat meghátrálásra 
kényszerített, de voltak olyanok, 
akik Reményik Sándor örökbecsű 
sorait szívükbe vésve nem hagy-
ták a templomot, a templomot és az  
iskolát”.

Pócspetri polgárai 70 évvel ez-
előtt június 3-án Asztalos János 

plébános felhívására közös imádko-
zás után vonultak a községháza elé 
és vallásos énekekkel tiltakoztak a 
katolikus iskola elvétele ellen. 

A békés tüntetés dulakodásba tor-
kollott a községháza elé kivezényelt 
két rendőrrel, akik közül az egyik 
csőre töltött fegyverét megfordítva, 
tussal ütött. A fegyver elsült, halá-
los sebet ejtve magán a rendőrön. 
Ezután elszabadult a pokol… 

A kommunista hatalom a tör-
téntekben nem a saját felelősségét, 
az egyéni és társadalmi tragédiát, 
hanem a lehetőséget látta meg, 
ahogy azt annak idején Márai Sán-
dor olyan hitelesen fogalmazta:  
„A kommunisták minden pillanat-
ban hajlandóak embereket felál-
dozni, akár kommunistákat is, ha 
ezen az áron megmenthetnek egy 
nagy csalást és hazugságot.”

Pócspetri esetében sem történt 
ez másként! 

70 éve Rákosiék a bekövetkezett 
vétlen tragédiát felhasználva, az 
igazságot elhazudva a helyszínre 
érkező Rajk László, Péter Gábor és 
Kádár János vezetésével agitációs 
kampányt indítottak a „klerikális re-
akciós” és a „fasiszta” elemek ellen.   

A propaganda erősítéséhez szük-
séges megtorlás sem maradt el. Olti 
Vilmos ismert vérbíró Királyfalvi 
Miklóst, a község segédjegyzőjét 
és Asztalos János plébánost halálra 
ítélte. Asztalos János halálos ítéletét 
ugyan életfogytiglanra mérsékel-
ték, de Királyfalvi Miklós halálos 
ítéletét sürgősséggel végrehajtot-
ták. A község lakói közül több em-
bert letartóztattak, bántalmaztak. 

A falura rásütötték a „klerikális 
reakció” bélyegét, a falut évtize-
dekre hallgatásra kényszerítették, 
az eseményekről nem beszélhet-
tek, sőt jobb volt, ha gondolni sem 
mertek rá. 

Mindezek ellenére, Pócspetri lel-
két és gerincét nem sikerült meg-
törnie a kommunista hatalomnak. 
A település erejét mutatja, hogy a 
koncepciós per után egy évvel két 
helyi fiatalember, Miterli György 
és Som Ferenc jelentkezett a falu-
ból kispapnak, s a következő évti-
zedekben még hat papot nevelt a 
község az egyháznak. 

A hosszú évtizedeken át megbé-
lyegzett Pócspetri települése és a 
70 évvel ezelőtti események áldo-
zatai számára csak a rendszervál-
tással nyílt meg a lehetőség, hogy 
megszabaduljanak a megbélyegzés 
több évtizedes szégyenétől. 

Úgy vélem, hogy az egykori el-
ítéltek és bántalmazottak rehabili-
tációja, Asztalos János atya tavalyi 
újratemetésé jelentős mérföldkö-
vek voltak a község életében. 

A rehabilitációban az igazi áttö-
rést mégis a múlt héten elfogadott 
kormányrendelet-módosítás hozta, 
amely a negyedik Orbán-kormány 
első intézkedéseinek egyikeként a 
kommunizmus magyarországi 40 
évének a szörnyűségei és kirekesz-
tései fájdalmaiban való osztozást 
és együttérzést fejezi ki a 70 éves 
jubileum alkalmából azzal, hogy 
Történelmi Emlékhellyé nyilvánít-
ja Pócspetri Községházát, ahonnan 
akkor az események elindultak.

A Történelmi Emlékhely kitün-
tető cím, melyről majd Gulyás 
Gergely miniszter úr fog beszélni, 
nemcsak főhajtás a megtorlások, az 
elhallgattatások áldozatai és fájdal-
mai előtt, hanem örök mementóul is 
szolgál, hogy ebben az országban 
soha többé nem uralkodhat olyan 
ideológia, olyan politikai vezetés, 
amely embereket, társadalmi cso-
portokat, falvakat és városokat kol-
lektíve megbélyegezve a társada-
lom szégyenpadjára állít.

Az utókor felelőssége most már 
elsődlegesen az emlékezés, ami 
egyre nehezebb, nemcsak Pócspet-
rin, hanem az egész országban. 
Lassan eltávoznak közülünk 
ugyanis azok, akik átélték e ször-
nyűséges társadalmi kísérletet, 
akik elmesélhetnék, mivel jár, ha 
egy hamis eszme nevében alapja-
iban forgatják fel a társadalmat és 
próbálnak meg új embertípust lét-
rehozni.

Az aktuális nyugat-európai po-
litikai fejlemények tükrében kije-
lenthetjük, hogy ilyen veszély ma 
is fennáll. Vaclav Klaus Csehor-
szág egykori köztársasági elnöke 
ezt – nemrég nemes egyszerű-
séggel – úgy fogalmazta, hogy a 
tömeges migrációt felhasználva  
Brüsszel új kommunista ember-
típust akar létrehozni, a homo 
europeust, azzal a céllal, hogy 
megszüntesse az európai nemze-
tek önállóságát és ezáltal feloldja a 
polgárok identitását.   

Ezek után már teljesen érthető az 
a csodálat, amivel Juncker úr, az 
Európai Bizottság elnöke nemrég 
fejet hajtott Marx szobra előtt. 

A főhajtás és az elhangzott be-
széd mindemellett tökéletesen 
beillik abba az uralkodó ballibe-
rális eszmeáramlatba is, misze-

rint a kommunizmus eszmeisége 
„nem volt bűn”, s hogy az csak egy 
„rosszul megvalósított” kísérletet 
jelentett. 

Nekünk, magyaroknak a 
Marx-szobor előtti tisztelgés ezzel 
szemben azt üzente, hogy Euró-
pa vezetője semmibe veszi a sok-
millió ártatlan áldozat emlékét és 
a kommunista ideológia nevében 
megcsonkított, eltiport nemzete-
ket. 

Európa mostani vezetőinek je-
lentős része nem tanult a múlt hi-
báiból, talán azért sem mert tör-
ténelmi szerencséjük folytán nem 
kellett átélniük azt a borzalmat, 
amit a közép- és kelet-európai né-
pek elszenvedtek.  

A kommunisták az egyenlőség 
jelszavának kiteljesítése mögé búj-
va, a kizsákmányolt proletariátus 
nevében akarták létrehozni a népi 
demokráciát, de valójában a törté-
nelem egyik legsötétebb diktatúrá-
ját valósították meg.

Ma a szabadság eszméjének min-
den korábbinál teljesebb kiteljesí-
tésének jelszavával ismét radikális 
változásokat követel néhány író-
asztal-filozófus és önmagát prog-
resszívnek mondó politikus. 

Legyünk nagyon óvatosak, em-
lékezzünk a múlt szörnységeire, 
azok tanulságaira és ne dőljünk be 
a szirénhangoknak.

 Mert, ahogy azt a tavaly elhunyt 
nagyszerű írónőnk, Jókai Anna oly 
csodálatosan fogalmazta: „A jelen 
sokkal tartozik a múltnak, s ha ezt 
a tartozást ki nem egyenlíti, a jö-
vőtől sem követelhet.”

A múlttal szembeni adósságot – 
úgy hiszem – a rehabilitálásokkal, 
az újratemetéssel és végül az idei 
történelmi emlékhellyé nyilvání-
tással leróttuk itt, Pócspetriben is. 
Hisszük, hogy ezzel az előttünk 
álló évekre jövőt és megmaradást 
remélhetünk, nemcsak Pócspetri-
ben, hanem Magyarországon és a 
Kárpát-medencében egyaránt.   

Isten éltessen valamennyiünket 
és adja meg nekünk, hogy mindez 
így legyen!

A szerző az Országgyűlés 
alelnöke, a Kereszténydemokrata 

Néppárt Országos 
Választmányának elnöke.  

A beszéd a pócspetri események 
70. évfordulóján tartott helyi  
megemlékezésen hangzott el  

2018. június 2-án

Hazank_junius.indd   10 2018.06.20.   6:16:49



HAZÁNKHAZÁNK Fórum 11AZÁN
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 –
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Csíksomlyó és KDNP – amerikai szemmel

Semjén Zsolt, Magyarország mi-
niszterelnök-helyettese figyelmez-
tetett: a keresztény hit és a nemzeti 
identitás elhalványulásával az isz-
lám ellenállás nélkül szivárog be 
Európába – olvashatjuk Jack Mont-
gomery cikkében. „Semjén, aki a 
magyar országgyűlésben az Orbán 
Viktor vezette Fidesszel szövetsé- 
ges Kereszténydemokrata Néppárt 
(KDNP) elnöke, a romániai Csík-
somlyón (Sumuleu Ciuc) összegyűlt 
nagyszámú zarándoktömeg előtt be-
szélt erről – a népes romániai magyar 
kisebbség otthonában” – teszi hozzá 

az írás. „Az egyetemes magyarság 
gyűlik össze Csíksomlyón évről 
évre, felekezeti hovatartozástól füg-
getlenül azért, hogy megerősödjön 
magyarságában és keresztény külde-
tésében” – idézi a székelyföldi pün-
kösdi zarándoklattal kapcsolatban a 
KDNP-elnököt az írás. A zarándok-
latnak „az az üzenete, hogy akkor 
van megmaradás, ha megvan a ke-
reszténységünk, a saját identitásunk, 
és az európai nemzetek büszkék az 
identitásukra” – olvashatjuk a keresz-
ténydemokrata elnöki véleményt.

A cikk megfogalmazása szerint 
Orbán Viktor miniszterelnök kormá-
nya áprilisban „földcsuszamlásszerű, 
abszolút többséget eredményező győ-

zelemmel tért vissza a hatalomba” az 
európai politikai elit és Soros György 
„civil” szervezeteinek nagy megrö-
könyödésére. Ők ellenzik a magyar 
vezető szigorú határvédelmi politi-
káját – Orbán Viktor ugyanis a „zá-
tonyra futott »liberális« demokrácia 
bütykölése helyett” inkább felépítette 
„a XXI. századi kereszténydemokrá-
ciát”.

A választás előtt a magyar kor-
mányfő arra figyelmeztetett, hogy 
„a minket fenyegető legnagyobb ve-
szély ma a keresztény gyökereit meg-
tagadó európai elit közömbös, közö-
nyös némasága, pedig a közel-keleti 
keresztények sorsa rá kellene ébresz-
sze Európát arra, hogy az, ami ott 

történt, bármilyen hihetetlen is ma 
még, velünk is megtörténhet.”

Beszédében utalt „Európa szellemi 
és politikai vezetőinek egy csoportjá-
ra” is, amely „egy olyan kevert társa-
dalmat akar létrehozni, amely néhány 
emberöltő alatt teljesen megváltoztat-
ná a kontinens kulturális és etnikai 
arculatát, keresztény mivoltát”. Orbán 
Viktor ígéretet tett arra, hogy kormá-
nya ellenáll ennek a törekvésnek.

„Számunkra Európa egy keresz-
tény kontinens, így is szeretnénk 
megőrizni, ha az egészet nem is tud-
juk, legalább azt a szeletét, amit a 
magyarokra bízott a Jóisten” – idézi a 
mértékadó amerikai portál a magyar 
kormányfőt.

Magyarország az identitásvesztés veszélyeire figyelmezteti Európát – Az iszlám ellenállás nélkül szivárog be Európába címet viseli az a cikk, melyben 
Semjén Zsolt fent ismertetett álláspontja is megjelenhetett pünkösd hétfőn a mértékadó amerikai konzervatív-jobboldali hírportálon, a Breitbarton.

KDNP.HU

Semjén Zsolt a Breitbartnak: 
Európa léte vagy nemléte a kérdés 

Európa sorsfordító pillanatok előtt 
áll. Ha a bevándorlás kihívására rossz 
válaszokat adunk, soha nem fogjuk 
tudni jóvátenni. Itt Európa léte vagy 
nem léte a kérdés. Mert Európa any-
nyiban Európa, amennyiben nemcsak 
egy semleges földrajzi fogalom, ha-
nem szellemi valóság is. Amennyiben 
pedig szellemi valóság, annyiban a 
zsidó-keresztény civilizációt jelenti. 
Ez az európai civilizáció, amely most 
végveszélyben van, két ok miatt. 

Az egyik egy külső ok: az iszlám 
invázió. Szeretném hangsúlyozni, 
hogy én egy nagy civilizációnak, egy 
nagy világvallásnak tartom az iszlá-
mot. De ez nem változtat azon, amit 
a Biblia úgy mond, hogy „mindenki a 
saját fügefája alatt.” Tehát az európai 
civilizációnak nem része az iszlám. 
Következésképpen: ha iszlám töme-
gek özönlenek Európába, figyelembe 
véve a családegyesítést, a demográfi-
ai trendeket, azt, hogy az iszlám nem 
akar nemhogy asszimilálódni, de 
még integrálódni sem az európai ci-
vilizációba – mindez azt jelenti, hogy 
nagyon hamar kisebbségbe kerülhe-
tünk a saját kontinensünkön. Először 
párhuzamos társadalmak alakulnak 
ki, majd végül mi magunk is a saría 
árnyékában élhetünk. Úgy gondolom, 
hogy ez az utolsó pillanat, amikor ezt 
a folyamatot még meg lehet állítani, 
sőt szerintem vannak olyanok, akik 
már elvesztek – megkockáztatom, 
hogy ez az utolsó francia generáció, 
amely Franciaországban még francia 
életet élhet…

A második ok: abban, hogy az isz-
lám úgy hatol be Európába, mint kés 
a vajba, vastagon benne van a jako-
binus, kommunista, ’68-as egyház-
ellenesség is, amely évszázadok óta 
tudatosan próbálta elfojtani, szám-
űzni Európa keresztény identitását. 

Ez a folyamat az 
utóbbi évtizedben 
brutálisan felerő-
södött. Ezért van, 
hogy az iszlám 
nem a zsidó-ke-
resztény civilizá-
ció ellenállásával 
találkozik, hanem 
egy vákuummal. 
A keresztény ci-
vilizációt az EU 
döntéshozói be-
lülről relativizál-
ták, mállasztották 
szét. Ráadásul 
olyan devianci-
ákat erőltettek 
Európára, ame-
lyeknek következ-
ménye például a 
családellenesség, 
hogy nem szüle-
tik elég gyerek. 
És ennek kö-
vetkezménye a 
drogliberalizáció, 
a házasság relati-
vizálása is, amely 

az iszlám megveté-
sét joggal váltja ki. 

Ahhoz, hogy ezzel 
szemben védekezni 

tudjunk, először a saját keresztény ci-
vilizációnk önbecsülését és büszkesé-
gét kell feléleszteni! Itt nagyon fontos 
látni, hogy a keresztény civilizációt a 
keresztény hit és vallás hozta létre, de 
ennek a civilizációnak tagjai azok is, 

akik nem templomba járó emberek. Ez 
tehát nem egy szoros értelemben vett 
vallási kérdés Isten és az én személyes 
kapcsolatom tekintetében (persze jó, 
ha van ilyen). A keresztény civilizáció 
azoknak is lételeme, akik a valódi eu-
rópai identitás hívei. Ezért itt valójában 
európai önvédelemről van szó…

A kis, 10 milliós Magyarország a 
határain meg tudta állítani ezt az in-
váziót. A V4-ekkel együttműködve 
egy megkerülhetetlen európai tényező 
lett, ellentmondva a brüsszeli diktátu-
moknak. Azoknak, akik azt mondták, 
hogy a migrációt úgyse lehet megállí-
tani, sőt igazából nem is kell, végül is 
jó dolog, mert minek ide keresztény-
ség, minek ide nemzetállamok! Ebben 
a kérdésben lassan Európában is egyre 
nagyobb egységfront látszik kialakul-
ni. Velünk tart már Ausztria, az olasz 
választások pedig fekete-fehéren meg-
mutatták, hogy az olaszok nagy része 
sem akar bevándorlóország lenni, nem 
akarja feladni az olasz életstílust, a ke-
resztény civilizációját.

Ez szerintem ma egy olyan éledő 
erő, hogy elgondolkodnak a német és a 
francia polgárok is, hogy ha Magyaror-
szágon meg tudták állítani a bevándor-
lást, és nem lesznek bevándorlóország, 
akkor talán nekik is van még esélyük 
más utat választani. És azért támadnak 
minket az EU vezetői minden fóru-
mon, mindenféle hazugságokkal, mert 
be akarják bizonyítani, hogy nem lehet 
megállítani a migrációt – ezért akarják 
tönkretenni Magyarországot, és meg-
dönteni a magyar kormányt!

A Donald Trump választási győzelmében kulcsszerepet játszó Breitbart amerikai konzervatív portál kikérte Semjén Zsolt véleményét a tömeges bevándorlásról. 
Magyarország miniszterelnök-helyettesének, a Kereszténydemokrata Néppárt elnökének álláspontja az alábbiakban olvasható.

Az amerikai konzervatív portál Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes véleményére volt kíváncsi  
az Európát sújtó bevándorlási válság ügyében
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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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ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
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alakításáért
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2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
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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
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tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
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képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
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– Folytatás a 4. oldalon –
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Keresztény fiatalok találkoztak Máriabesnyőn 
Az első ízben megszervezett Mária-
besnyői Mladifest katolikus ifjúsági 
találkozó egyik nyitóbeszédét Azbej 
Tristan, az üldözött keresztényekért 
felelős helyettes államtitkár mondta.

„Vannak olyan országok, ahol a pí-
szí nevében átvitt értelemben, vagy 
a sáría nevében szó szerint kövez-
nék meg azt a kormánytisztviselőt, 
aki felszólal egy keresztény vallásos 
rendezvényen. Én viszont őszintén 
és félelem nélkül beszélhettem a ma-
gyar, és a látogatóba érkezett liba-
noni katolikus fiatalokhoz, sőt részt 
vehettem velük az Istendicsőítésben 
is – mert Magyarország egy keresz-
tény talapzaton álló ország, ahol lel-
kiismereti és vallásszabadság van” 
– fogalmazott a fiatal keresztényde-
mokrata politikus.

Gyorsabban jár a vonat a Dél-Balatonon
Befejeződött a dél-balatoni, valamint 
a Kaposvár és Fonyód vasútvonal 
majdnem 73 milliárd forintba kerülő 
felújítása, amelynek köszönhetően 
gyorsabban járnak majd a vonatok. 
Az expresszek menetideje Budapest 
és Keszthely között újabb 10 perc-
cel, Kaposvár és Fonyód között 20 
perccel csökken szombattól, a nyári 
menetrend életbelépésétől – hang-
zott el a projektzáró ünnepségen 
csütörtökön, a balatonboglári vasú-
tállomáson. Móring József Attila 
országgyűlési képviselő (KDNP) 
hangsúlyozta: több évtizedes tarto-
zást törlesztenek a két vasútvonal 
megújításával.

Új közösségi terem a lágymányosi plébániatemplom mellett 

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség kereszténydemokrata államtitkára és Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek is részt vett a Budapesti Katolikus 
Egyetemi és Főiskolai Lelkészség – a Felső-Lágymányosi Magyar Szentek Plébániatemploma mellett létesült – új közösségi termének avatóján.
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