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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Harrach Péter 10 év „frontszolgálat” után távozott  
a KDNP-frakció éléről – Simicskó Istvánt választotta  

új vezetőjének a kereszténydemokrata képviselőcsoport 

Semjén Zsolt június 29-én sajtótá-
jékoztatón jelentette be: Simicskó 
Istvánt egyhangú szavazással vá-
lasztották meg a frakció élére. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt elnöke 
elmondta: Harrach Péter eddigi frak-
cióvezető már 2018-as megválasztá-
sakor jelezte, hogy 10 év „frontszol-
gálat” után át szeretné adni a posztot. 
Akkor abban állapodtak meg, hogy 
a ciklus feléig vezeti a kisebbik kor-
mánypárt frakcióját – mondta a mi-
niszterelnök-helyettes, aki egyúttal 
köszönetét fejezte ki Harrach Péter 
egy évtizedes munkájáért.

A pártelnök rámutatott: a kor-
mánnyal való kapcsolattartást  
Simicskó István esetében is nagyban 
segíti majd, hogy korábban ő is mi-
niszteri feladatokat látott el. Utalt az 
új frakcióvezető küzdősportok iránti 
szeretetére, és azt mondta: reméli, a 
képviselőcsoport élén is ezt a szelle-
miséget képviseli majd.

Harrach Péter úgy értékelt: az el-
múlt 30 esztendő legeredményesebb 
tíz évét tudhatják maguk mögött a 
parlamenti munkában, aminek során 
igyekeztek a kormányzati munkát, egy 
erősödő Magyarország megteremtését 
segíteni. Azt mondta, nagy élményként 
őrzi az elmúlt tíz évet, és bár most egy 
lépéssel hátrább lép, „de ez csak egyet-

len lépés” lesz. Jelezte, hogy ezentúl is 
aktív marad, és frakcióvezető-helyet-
tesként segíti utóda munkáját.

Harrach Péter 2010 óta vezette a 
Kereszténydemokrata Néppárt or-
szággyűlési képviselőcsoportját. Ez 
a leghosszabb hivatali idő, amit az 
elmúlt 30 évben valaki ilyen feladat-
körben betöltött. A 2010 óta eltelt 
időszakban az ő vezetésével végzett 
kereszténydemokrata parlamenti 

munka nagyban hozzájárult a sikeres 
kormányzáshoz.

Simicskó István a 2022-es ország- 
gyűlési választáson történő sikeres 
kereszténydemokrata szereplést előké-
szítését és a Fidesszel közösen végzett 
kormányzati munka országgyűlési 
támogatását jelölte meg elsődleges fel-
adatának. A július 15-én hivatalba lépő 
új frakcióvezető „aktív munkát” ígért a 
jövőre nézve, és azt mondta: a KDNP 

továbbra is értékalapú politikát folytat 
majd, hangsúlyozva, hogy továbbra is 
ott lesznek a parlamenti küzdőtéren.

Simicskó István 1991 óta a KDNP 
tagja, 1998 óta országgyűlési képvi-
selő. 2015 és 2018 között honvédel-
mi miniszter volt, 2018 óta hazafias 
és honvédelmi nevelésért, illetve az 
ezzel összefüggő beruházásokért fe-
lelős kormánybiztos.

Folytatás a 2. oldalon

Harrach Péter június végi sajtótájékoztatón jelentette be döntését: egy évtized után távozik a KDNP országgyűlési frakcióvezetői posztjáról. A kereszténydemok-
rata képviselők egyhangúlag Simicskó Istvánt választották utódául, aki július 15-én vette át új megbízatását.

– Felértékelődhet a KDNP szerepe a 
jelenlegi, a világ számos országában 
tapasztalható ideológiai háborúban?
– Minden civilizáció vallási alapon 
jött létre. Az egész nyugati műveltség 
is alapvetően a keresztény értékekre 
épült. Ha ez a vallási talapzat szétre-
ped, szétporlad, akkor a felépítmény, 
akár az egész civilizáció is összeo-
molhat. Éppen ezért a mi válaszunk 
az egyetlen európai válasz: a keresz-
ténydemokrácia.

Úgy hisszük, hogy az európai ci-
vilizáció alapjait sohasem szabad el-

felejteni, valamint azt sem, hogy mit 
köszönhetünk a keresztény értékek-
nek és civilizációnak. Gyakorlatilag 
erre épült az egész Európai Unió is, 
gondoljunk csak Konrad Adenauerre 
vagy éppen Robert Schumanra, hi-
szen ők azok, akik megálmodták az 
európai közösséget a második világ-
háború után. Úgy vélem, az egyetlen 
járható utat jelölték ki számunkra, 
mely ma is vállalható.

Természetesen a keresztényde-
mokráciában is van többféle nézet, 
elképzelés, de ami lényeges, hogy az 

alapok és az irányok megvannak – és 
mi ezek felé szeretnénk a jövőben is 
orientálódni.
– Globalizálódó világunkban és az 
egyre liberálisabbá váló európai 
közösségben mennyire tarthatjuk 
meg keresztény értékeinket?
– Alapvető a különböző civilizáci-
ók értékeinek tisztelete, de emellett 
fontos a saját nemzeti hagyománya-
ink megőrzése, a nemzeti önazo-
nosság védelme, sőt megerősítése. 
Nekünk, kereszténydemokratáknak 
az örök emberi értékeket kell fel-

vállalnunk és megjelenítenünk úgy, 
hogy közben a gyorsuló, globalizált 
világban is el kell tudnunk helyezni 
magunkat.

Hagyományainkra, keresztény ér-
tékeinkre azonban mindvégig oda 
kell figyelnünk, de úgy, hogy közben 
folyamatosan szem előtt kell tarta-
nunk a világ új kihívásait, a techno-
lógiai változásokat. Ebben a rohanó 
világban az alapok szerepe felérté-
kelődik, anélkül nehezebb lesz eliga-
zodni a jövőben is.

Folytatás a 3. oldalon

A közösség ereje a szellemiségében és hitében rejlik
Simicskó Istvánt, a KDNP újonnan megválasztott frakcióvezetőjét új feladatáról és terveiről Tóth Gábor, a Vasárnap.hu újságírója kérdezte.

Harrach Péter, a KDNP leköszönő frakcióvezetője (balra) utódával, Simicskó Istvánnal
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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
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híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.

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

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

Folytatás az 1. oldalról
A sajtótájékoztatón résztvevő  

Nacsa Lőrinc frakciószóvivő újság-
írói kérdésre válaszolva elmondta: 
június 29-én a nagyobbik kormány-
párttal volt közös frakcióülés is, ezen 
részt vett Orbán Viktor miniszterel-
nök, és ott tájékoztatták a nagyobbik 
kormánypártot a változásokról.

László Imre (DK) XI. kerületi pol-
gármester Hitlerre vonatkozó szavairól 

Semjén Zsolt azt mondta: az, hogy össze- 
álltak a „Jobbik maradékával”, szellemi 
értelemben egyfajta előzménynek te-
kinthető. Kijelentette: a KDNP-nek az 
az álláspontja, hogy sem a nácizmus, 
sem a bolsevizmus nem elfogadható, 
nem tolerálható, nem akarunk „sem  
Lenin-szobrokat, sem Hitler-mosda-
tást”, sem ávósokat, sem nyilasokat.

Simicskó István, aki a kerület 
egyéni országgyűlési képviselője, 

úgy reagált: a DK-nak le kell vonnia 
a konzekvenciákat, vagy elhatárolód-
nak, vagy egyetértenek László Imre 
nyilatkozatával. Nem lehet pozitív 
példákat felsorolni Hitler életéből, 
„érthetetlen, felháborító, és sokkoló” 
a kijelentés. Megsértette a holokauszt 
túlélőit, a zsidó embereket egyaránt 
– hangsúlyozta. Megjegyezte: ha 
mindez egy jobboldali politikus szá-
jából hangzott volna el, mára a világ 

minden sarkában megkongatták vol-
na a vészharangokat. Mint ismeretes, 
László Imre, a DK XI. kerületi pol-
gármestere egy képviselőt-testületi 
ülésen elismerő szavakkal méltatta 
Hitlernek „a harmincas években Né-
metország felemelkedéséért végzett 
munkáját”. Simicskó István felidézte 
Zuschlag János korábbi viccelődését a 
témában, és azt mondta: nem egyedi 
kijelentésekről van szó a baloldalon.

– Tíz éven át töltötte be a KDNP 
frakcióvezetői posztját. Miért ép-
pen most adta át a stafétát?
– Egy tízéves évforduló és a ciklus 
félideje jó alkalom arra, hogy ne csak 
visszatekintsen az ember, hanem el-
határozásokat is tegyen. Talán „illet-
len dolog” is ilyen hosszú ideig ülni 
ebben a székben, amikor sok más al-
kalmas ember is betölthette volna ezt 
a posztot.
– Ha valaki jól teljesíti a rá bízott 
feladatokat, miért lenne illetlenség?

– A politikai szerep olyan, mint a 
váltófutás, néha át kell adni a stafé-
tabotot. Természetesen bízom abban, 
hogy tudok mást is jól csinálni, és 
akadnak még kihívások számomra a 
politika világában. Több területen is 
szívesen tevékenykedtem eddig, de a 
durva kampányküzdelmek nem tar-
toznak a kedvenceim közé – pedig 
a jövőt várhatóan éppen ez jellemzi 
majd. Nyolc kampányon vagyok túl, 
ebből ötöt a saját körzetemben vittem, 
eredményesen. Tehát ha kell, képes 
vagyok erre is, de szívesebben látok 
ebben a szerepben egy harcművésze-
tekben edzett képviselőtársat.

– Milyen harcok várnak az utódjá-
ra, Simicskó Istvánra keresztényde-
mokrata politikusként?
– Ma főleg azokért az értékekért kell 
küzdeni, amit igyekeznek háttérbe 
szorítani – ez nem más, mint a keresz-
tény értékrend. Utódom sportember, 
aki képes keményen, de sportszerű-
en küzdeni. Ma Nyugat-Európában a 
nyílt társadalom elméletének követ-
kezményei megdöbbentő torzulásokat 
mutatnak. Akkor, amikor olyan, szá-
munkra teljesen természetes és érté-
kes közösségeket próbálnak támadni 
és fellazítani, mint a család, az egyház 
vagy a nemzet, akkor azt kell monda-
nunk, hogy van miért küzdenünk.

Aki egyszerűen józanul gondol-
kodik, hamar szembetalálja magát 
azokkal, akik szerint a sakkjáték rasz-
szista, mert fekete és fehér bábukból 
áll. Aki a politika világában egy ki-
csit is járatos, jól tudja, hogy vannak, 
akik a faltörő kos szerepét töltik be, az 
ő dolguk nem az érvelés, hanem an-
nak bizonyítása, hogy a vár bevehető. 
Ami Amerikában folyik, az a baloldal 
helyzetbehozataláról szól.
– Ilyen etnikai és kultúrharcok kö-

zepette, ilyen demográfiai és migrá-
ciós krízis mellett hogyan látja Kö-
zép-Európa jövőjét? Mi vár ránk?
– Egyetlen esélyünk a megmaradásra, 
hogy felvesszük a harcot! A végered-
ményt megjósolni azonban nehéz, kü-
lönösen a politika világában. Említette 
a demográfiát – a legnagyobb magyar 
demográfus mondta, hogy igazi vál-
tozást a népesedési helyzetben egy 
kulturális fordulat hozhat. Nyilván 
arra gondolt, hogy a szemléletmód-
ban és ezt követően az életformában 
következik be változás. A történelem 
tanúsága szerint vannak kiszámítha-
tatlan események és ennek következ-
tében kiszámíthatatlan változások a 
társadalom életében, vagyis „kultu-
rális fordulatok”. Ha igaz lehet ez a 
népesedési helyzet alakulására, igaz 
lehet a politikai helyzet változására is, 
ezért nehéz jósolni. Ha kicsiben is, de 
jó példa erre a közelmúlt eseménye, a 
koronavírus-járvány, ami sokak ese-
tében hozott szemléletbeli váltást. Az 
emberek egy része rájött, hogy a saját 
életükben mi fontos és mi nem..

Az elszántságunk és a lehetősé-
geink megvannak arra, hogy minél 

többet megőrizzünk a hagyományos 
európai értékekből, gondolkodásból, 
kultúrából, és ne engedjük be azokat 
a nyugat-európai vagy Európán kívüli 
törekvéseket, melyek ezek ellen dol-
goznak.

Meg kell őrizni az értékeinket, hogy 
ne jöhessen létre „kevert társadalom” 
ebben a régióban. A régión belül pe-
dig meghatározóvá kell válnunk, Ma-
gyarország gazdasági, politikai erejét 
növelve.
– Milyen kihívások állnak konkré-
tan a kereszténydemokrácia előtt, 
és mivel kell felvérteznie magát egy 
kereszténydemokrata magyar em-
bernek?
– A teremtett világnak megvannak a 
maga törvényszerűségei. A rendezett 
világ olyan közeget jelent, ahol nem 
csak lehet, hanem szép és érdemes is 
élni – ezt kell megjeleníteni a politika 
eszközeivel ebben az eszmei szem-
pontból kusza és rendezetlen világ-
ban. Magyarország erre törekszik, sőt 
partnereket is talált hozzá. Ha a család, 
az egyház és a nemzet erős közösség, 
akkor ez reményt ad arra, hogy a ránk 
váró kihívás jó eredményt hoz. Nyu-

Meg kell őrizni az értékeinket,  
hogy ne jöhessen létre „kevert társadalom”

Válaszol Harrach Péter
A KDNP leköszönő frakcióvezetőjével a káoszt okozó balliberális megmozdulásokról, a keresztény Közép-Európa jövőjéről és a mögötte álló 
tíz évnyi frakcióvezetői múltról is beszélgetett Mizsei Bernadett, a Vasárnap.hu munkatársa.

Simicskó Istvánt egyhangúlag változtatták frakcióvezetővé a képviselők
Nacsa Lőrinc frakciószóvivő, Harrach Péter korábbi frakcióvezető,  
Simicskó István jelenlegi frakcóvezető és Semjén Zsolt pártelnök

Hazank_julius.indd   2 2020. 07. 27.   12:42



HAZÁNK  3AZÁN
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

gat-Európa társadalmait meggyengítik 
az öngyilkos ideológiák, ez Közép-Eu-
rópa normális világát felértékeli.
– Ön szerint mi a valódi és végső 
célja azoknak a politikai és civil 
erőknek, amelyek összemosnák a 
nemzeteket, a nemeket, a valláso-
kat, és eltörölnék a keresztény ér-
tékrendet?
– Van egy direkt politikai cél, de tet-
ten érhető a célját vesztett emberek és 
közösségek szédelgése is. A politikai 
cél egyértelmű – ez a nyílt társada-
lom-elmélet érvényesítése, melynek 
követői egy normáktól megfosztott, 
fellazított társadalomban gondolkod-
nak. A politikai cél képviselői fel-
használják a civil világot. Akadnak 
naiv civilek, és vannak politikai célt 
követő, civil gúnyába bújt politikai 
szereplők, akikkel meg kell küzdeni, 
mert hangosak, sok pénzük van és 
képzettek. Ők egyértelműen annak 
a politikának a képviselői, amit ma 
baloldalinak nevezhetnénk – bár ez 
a baloldal már megfosztotta magát a 
szociáldemokrata gondolattól, és ult-
raliberális eszmeiséget képvisel, tehát 
pontosabb a balliberális megnevezés!
– Hogyan hallathatjuk mellettük 
a hangunkat, amikor már a Dis-
ney-rajzfilmekben is a kétapukás 
mesefigurák a trendik? Azokra az 
eszmékre, amit egy keresztény em-
ber vall, azt mondják: idejétmúlt, 
és legtöbbször ők bélyegeznek meg 
minket, miközben szóban a megbé-
lyegzés ellen harcolnak.

– Ezt a küzdelmet csak okosan és bát-
ran lehet megvívni. Nem szabad fél-
ve, aggódva harcolni! Mindezt nem 
idejétmúlt stílusban, hanem közérthe-
tően, a fiataloknak is emészthető mó-
don kell tenni. A minősítéseket pedig 
el kell engedni a fülünk mellett.
– Jól érzem, hogy ebben a válasz-
ban meghúzódik egy olyan üzenet, 
miszerint a kereszténydemokrata 
politikának meg kellene újulnia?
– Ahogy az egyháznak, úgy a keresz-
ténydemokrata politikának is folya-
matosan meg kell újulnia. „Ecclesia 
semper reformanda est.” Emellett én 
mindig azt vallom, és frakcióvezető-
ként is azt képviseltem, hogy nekünk 
nem az egyház, hanem a politika esz-
közeivel kell dolgozni. A korszerűség 
követelménye napi feladatot jelent, 
hisz a világ naponta változik.
– Ha visszatekint az elmúlt tíz évre, 
melyek azok a sikerek, amikre a leg-
büszkébb, és maradt-e eléretlen cél?
– Élmény volt számomra ez a tíz év. 
Olyan munkatársakkal és képviselők-
kel dolgozhattam, akik együttműkö-
dők voltak, hasonlóan gondolkodtak, 
mint én. Úgy érzem, eredményes tíz 
év áll a hátunk mögött. Aktív részesei 
voltunk annak a parlamenti munká-
nak, melynek segítségével a kormány 
az utóbbi időszak legeredményesebb 
tíz évét tudta produkálni – olyan tíz 
évet, melyben Magyarország erősö-
dött. Ez jó érzés.

Az elmúlt 10 év sajátossága, hogy 
mindezt egy szövetségi rendszeren 

belül kellett elérni, ahol mindnyájunk 
számára egyértelműen pozitív célki-
tűzések mellett sikerült megvalósítani 
azt, hogy a sajátos kereszténydemok-
rata gondolatok teljesüljenek, mind az 
alkotmánymódosítás kapcsán, mind a 
törvénykezések idején, és talán a köz-
gondolkodás alakításában is.
Azokat a célkitűzéseket, melyek szá-
munkra fontosak voltak, kezdemé-
nyezően, de mindenkor a szövetségi 
rendszeren belül, a döntést megelőző 
fázisban tudtuk érvényesíteni. Ko-
moly sikereket tudtunk elérni a szá-
munkra legfontosabb területeken: 
a családpolitikában, a szociálpoli-
tikában és a nemzetpolitikában is. 
Természetesen volt olyan kezdemé-
nyezésünk is, amit nem sikerült ér-
vényesíteni, de ez a sikerekhez képest 
igen csekély.
– Frakcióvezető-helyettesként mi-
lyen feladatok várnak Önre? Mik 
a tervei?
– Az első szakaszban mindenképpen 
támogatnom kell az új frakcióvezetőt, 
hogy átadjam neki a tapasztalatai-
mat. Aktív tagja szeretnék maradni 
a frakciónak. Eddig is szívesen tevé-
kenykedtem a politika és a civil világ 
találkozási pontját érintő területeken. 
Ezekkel a jövőben is foglalkozom 
majd.
– Milyen intelmekkel indítaná útra 
utódját?
– Legyen kemény, de sportszerű a po-
litikai küzdelmekben, és gondoskodó 
a reá bízottakat illetően!

Semjén Zsolt a Jobbik parlamenti 
frakciójának apadásáról azt mondta: 
nem feladata, hogy más pártok bel-
ügyeit kommentálja. A KDNP frak-
cióját senki sem hagyta el, jelenleg a 
Jobbikkal holtversenyben a második 
legnagyobb képviselőcsoportot al-
kotják, de nem lepné meg, ha a cik-
lus végén a KDNP azt mondhatná 
magáról, kizárólag övé a második 
legnagyobb frakció.

A miniszterelnök-helyettes a baloldal, 
illetve az ellenzék helyzetét értékelve a 
káosz jelzőt használta. Rámutatott: az el-
lenzéknek bármennyire is próbálják zá-
rójelbe tenni, nincs közös értékrendbeli 
alapja. A posztkommunistáktól a kisnyi-
lasokig mind egy táborban vannak, ami-
ből szerinte nem sok minden fog kijönni.

Értékelése szerint az Orbán-kor-
mány iránti gyűlöleten kívül sem-
milyen közös nevezőjük nincs. Nincs 

egy olyan program, jövőkép, amit al-
ternatívát jelentene – összegzett, hoz-
zátéve: nem arról beszélnek, hogy mit 
szeretnének, hanem olyan technikai 
jellegű kérdésekről, mint egy vagy 
két lista, vagy hogy ki lesz a minisz-
terelnök-jelölt. Ezek az ellenzék tipi-
kus válságtünetei – mondta Semjén 
Zsolt, aki szerint az ellenzéki pártok 
feltehetően azt fogják végrehajtani, 
amit kívülről mondanak nekik.

Simicskó István: 
A közösség ereje 
a szellemiségében 
és hitében rejlik

Folytatás az 1. oldalról
A Kereszténydemokrata Nép-

pártnak ezt az értéket, ezt a gon-
dolkodást kell karakteresen kép-
viselnie és továbbra is felvállalnia 
az Országgyűlésben, illetve azon 
kívül is.

A magyar kormány jelenleg 
kereszténydemokrata – kiváló 
szövetségben dolgozunk együtt a 
Fidesszel, a közös munkát pedig 
töretlenül folytatjuk a jövőben is.
 – A KDNP szerint az emberi 
élet érték – az utóbbi hónapok-
ban azonban kiderült, hogy nem 
mindenki vélekedik így a poli-
tika világában. Milyen jövő elé 
nézünk?
– Jelenleg a koronavírus-járvány 
által okozott igen komoly válság-
ból haladunk kifelé. A magyar kor-
mány időben felismerte a veszélye-
ket és megfelelően reagált rájuk, az 
emberi élet védelmét helyezte elő-
térbe, nem hagyta magukra az ál-
lampolgárait – ellentétben más or-
szágok kormányaival. Ez a járvány 
mindenkit komoly nehézségek elé 
állított, a gazdasági válság nemzet-
közi hatásait még csak most mérik 
fel az egyes országok és a gazdasá-
gi szereplők. Idehaza nemrégiben 
zárult le a 2021-es költségvetési 
vita, amellyel a kormány a csa-
ládok és a gazdaság védelmét, a 
munkahelyek megőrzését kívánja 
szolgálni. Az ilyen típusú, értéka-
lapú politikában a KDNP-nek fon-
tos szerepe van.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt szellemiségével, értékrend-
jével többletet tud hozni a kor-
mányzat számára. Számos kiváló 
miniszterünk és államtitkárunk 
van, és fideszes képviselőtársaink 
is felkészültek a különböző szak-
politikai kérdésekben.

Minden emberi közösség – le-
gyen az egy kisebb család, vagy 
egy nagyobb, akár egy nemzetnyi 
– ereje a szellemiségében és hité-
ben rejlik. Mi ezt a többletet pró-
báljuk meg hozzáadni, de termé-
szetesen a gyakorlatias politikában 
is ott vagyunk, a vitákba is beleál-
lunk. Egy aktív, de józan politikai 
kultúrát szeretnénk megerősíteni 
az Országházban. 

Úgy érezzük, erre szükség van, 
hiszen a baloldal részéről lát-
hattunk mostanában jó néhány 
provokatív jellegű felszólalást és 
cselekedetet is. Nekünk fontos a jó-
zanság, ezt az erőtöbbletet tudjuk a 
kormányzat mögött létrehozni – és 
ezt fogjuk tenni a jövőben is.

A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőcsoportja 2020. június 29-én
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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FORRÁS:MTI

Kormány, párt, frakció

Nacsa Lőrinc: A baloldal és a Momentum 
lenézi az időseket és a vidékieket

Egy jobbikos képviselő antiszemita botránya a parlamentben  – 
Soltész Miklós, Latorcai János és Nacsa Lőrinc reakciója

Deutsch Tamás, a Fidesz európai 
parlamenti (EP-) delegációvezetője is 
felszólalt július közepén az Ország- 
gyűlésben a koronavírus gazdasági 
hatásaival kapcsolatos európai uniós 
gazdasági intézkedésekről szóló kor-
mánypárti javaslat vitáján.

A politikus a Fidesz álláspontját 
ismertetve elmondta, a 750 milli-
árd eurós uniós hitelfelvételi javaslat 
jelenlegi formájában elfogadhatat-
lan a magyar embereknek, mivel az 
igazságtalanul osztja el a forrásokat. 
Kiemelte, álságosak a jogállamisá-
gi feltételek, mivel azok valójában a 
tagállamokkal szembeni önkényes 

politikai zsarolás eszközei a brüsszeli 
bürokrácia kezében.

Deutsch Tamás szerint az ellenzék 
„buzgómócsing brüsszelitaként visel-
kedve” minden energiájával azon van, 
hogy minél több forrást vegyen el a 
magyar emberektől.

Az EP-képviselő felszólalását kö-
vetően a KDNP-s Soltész Miklós kért 
szót ügyrendben és közölte, amikor a 
Fidesz politikusa arról beszélt, hogy 
korábban zsidó származású képvi-
selők listázását kérte a Jobbik, akkor 
az ellenzéki frakció tagja, Nunkovics 
Tibor teljesen egyértelmű megjegy-
zést tett, illetve nonverbális kommu-

nikációt alkalmazott Deutsch Tamás 
zsidó származására utalva. Soltész 
Miklós később kifejtette: Nunkovics 
először az orrára, majd pedig Deutsch 
felé mutatott, és azt mondta, hogy „te 
is az vagy”.

Soltész Miklós elfogadhatatlannak 
nevezte a történteket, és azt különö-
sen furcsának tartja, hogy az érintett 
jobbikos képviselő később azzal a 
magyarázattal próbált védekezi, hogy 
csak azt akarta mutatni Deutsch Ta-
másnak, hogy púderes az orra.

Az Országgyűlés ülésén elnöklő 
Latorcai János (KDNP) súlyosnak 
nevezte a jobbikos képviselő kijelen-

tését, amelyet szerinte a Ház meg fog 
vizsgálni.

Nacsa Lőrinc kereszténydemokra-
ta frakciószóvivő is reagált Nunkovics 
Tibor megnyilvánulására. „Jakab Pé-
ter pártjából kilépett a Jobbik, de az 
antiszemiták maradtak” – fogalma-
zott a politikus.

Nunkovics Tibor elnézést kért a 
bekiabálásért, azonban szégyennek 
minősítette, hogy nem hallották, mit 
mondott. Közölte, annak tartalma 
nincs összefüggésben azzal, amit a 
kormánypárti politikusok állítottak, 
és szerinte ezt a jegyzőkönyv is tisz-
tázza majd.

Simicskó István: Benedek Tibor tragikus halála rávilágított 
a Sporttörvényben mutatkozó joghézagra

A kormánypártok a Sporttörvényt módosító javaslatot nyújtottak be a parlamenthez azért, hogy nagyobb segítséget nyújtsanak az elhunyt olimpiai érmesek 
családjainak. Az azóta megszavazott javaslat az elhunyt élettárs jogosultságát a korábbi tíz év helyett öt év együttéléshez köti, s kiskorú gyermeket nevelő özvegy 
esetén az 50 százalékos járadékot a teljes összegre növeli. A javaslat célja, hogy a közelmúltban elhunyt háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor özvegye és 
gyermekei is hozzájuthassanak a sportlegenda teljes életjáradékához.

Noha a parlament általában szemé-
lyekre szabottan nem módosít tör-
vényt, ez a haláleset rávilágított arra 
a jogszabályi hiányosságra, amit or-
vosolni kell emberségből, szurkolói 
magatartásból fakadóan és jogalko-
tói felelősségtől vezérelve – mondta 
a Sporttörvény módosításának or-
szággyűlési vitájában a javaslat egyik 
előterjesztője, Simicskó István. 

A KDNP frakcióvezetője szerint 
a sportbarát magyar társadalom 
szívesen fogadja a változtatást, és 
reményét fejezte ki, hogy minden 
képviselő megszavazza azt az Or-
szággyűlésben. A kereszténydemok-
rata politikus hangsúlyozta: a sport-
sikerek közös nevezőt jelenthetnek 
mindenki számára, Benedek Tibor 
háromszoros olimpiai bajnok vízi-

labdázó pedig nagyon sok fiatalnak 
mutatott példát. 

A sporttörvény-módosítási javas-
lat lényege, hogy Benedek Tibor 
özvegye jogosult legyen az olimpiai 
járadék teljes összegére egészen a 
közös gyermekeik nagykorúvá válá-
sáig. A jelenlegi szabályozás tíz év 
házasságot ír elő, Benedek Tiborék 
azonban éppen idén augusztusban 

lettek volna tíz éve házasok – kö-
zölte. Az özvegyi járadék összege 
is nőtt: eddig az olimpiai életjára-
dék mértékének 50 százaléka járt az 
elhunyt olimpikon házastársának, 
mostantól azonban a gyermekek 
nagykorúvá válásáig 100 százalék 
fogja megilletni őket.

Az Országgyűlés egyhangúlag fo-
gadta el a törvény módosítását.

Azbej Tristan: Keresztényellenes 
szélsőbaloldali mozgalom a Black 

Lives Matter
Szélsőbaloldali, keresztényellenes mozgalomnak nevezte az 
amerikai Black Lives Mattert (a Fekete Életek Számítanak; 
BLM) a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegíté-
séért felelős államtitkára július végén az M1 aktuális tévécsa-
tornán.

Azbej Tristan elmondta: a 
BLM aktivistái két nap alatt 
öt templomot gyújtottak fel 
az Egyesült Államokban, 
ezek közül az egyik, a Los 
Angeles-i San Gabriel-temp-
lom teljesen kiégett.

„Nagyon riasztó folyama-
tok indultak el a nyugati vi-
lágban is, és azt látjuk, hogy 
az eddigi, kereszténységgel 
szembeni, főként intellektu-
ális szembenállás (…) egyre 
erőszakosabb cselekmények-
be csap át” – mutatott rá.

Azbej Tristan megdöbben-
tőnek nevezte azokat a képe-

ket, amelyek a kiégett templo-
mokat mutatják, mert hasonló 
állapotokat Észak-Irakban ta-
pasztalt, ahol az Iszlám Állam 
pusztított, és nem gondolta 
volna, hogy ilyen előfordulhat 
a nyugati világban is.

A KDNP alelnöke hozzá-
tette: a Hungary Helps – Ma-
gyarország Segít Program az 
elmúlt két és fél évben mint-
egy 70 ezer üldözött ember 
megmaradását tette lehetővé, 
az viszont kérdéses, hogy mi-
ként tudnak szembeszállni 
a keresztényellenességgel a 
nyugati világban.

Sokadszorra bizonyosodik be, hogy a baloldal és a Momentum lenézi az időseket és 
a vidékieket, „szívük szerint még a szavazati jogot is megvonnák tőlük” – jelentette 
ki Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő július közepi sajtótá-
jékoztatóján Budapesten.

A KDNP frakciószóvivője szerint felhá-
borító, amit Kádár Barnabás, a Momen-
tum politikusa engedett meg magának a 
minap. A „Soros-párt” politikusa arról 
értekezett, hogy az időseknek már nem 
kellene elmenniük szavazni, szerinte a 
60 év felettiek ne is vegyenek részt a vá-
lasztásokon. Kádár ugyanakkor nemcsak 
az idősek, hanem a vidékiek és az ala-
csonyabb képzettségűek választási jogát 
is megkérdőjelezi.     

„A Momentum és a baloldal nem 
először megy neki az időseknek és a 
számukra ellenséges választói csopor-
toknak” – hangoztatta Nacsa Lőrinc, fel-
idézve, hogy a Momentum volt elnökségi 
tagja korábban azt mondta, hogy „rühelli 
a vidékieket”, és „a mára teljesen balol-
dalivá vált Jobbik farhát-kommandónak 
és hülyének nevezte a nyugdíjasokat”.     

Nacsa Lőrinc a felsorolást folytatva 
úgy fogalmazott, hogy „a gyurcsányista 
Niedermüller Péter a fehér keresztények-
től félti a magyar választásokat, a szocia-
lista Bangóné pedig lepatkányozott min-
den kormánypárti szavazót”. Ugyanez a 
baloldal – mutatott rá – a migránsokat 
tömegével telepítené be.     

Újságírói kérdésre, miszerint Kispes-
ten rabosították az önkormányzat mo-
mentumos átláthatósági tanácsnokát, 
miután a helyi MSZP korrupciógyanús 
ügyeit tárta fel, a KDNP-s politikus 
úgy reagált: felháborító és szégyentel-
jes, hogy még Kránicz Krisztiánnak, a 
kispesti vagyonkezelő vezetőjének „állt 
feljebb, és feljelentést tett az ügyben”. 
Nacsa Lőrinc baloldali belharcnak és „a 
korrupció gyanújával mélyen átitatott 
ügynek” nevezte a kispesti esetet.     
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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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személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
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Parkoló volt, 
közösségi
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés
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Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Országjáró

Schanda Tamás: Karácsonyék szerencsétlenkedése 
miatt százmilliókat és fejlesztéseket bukik Budapest 

Schanda Tamás a XXI. kerületben a 
helyi és az egész várost érintő fejlesz-
tésekről beszélt. Véleménye szerint a 
csepeli szabadkikötő és az odáig ve-
zető gerincút korszerűsítése veszélybe 
került, mivel Karácsony Gergelyék 
„durva, amatőr hibát követtek el” a 
fejlesztés pályázatánál, kizárva azt 
a támogatható beruházások köréből. 
A projektet Tarlós István a kormány 
támogatásával elkezdte, utódja pedig 
tönkretette, de talán nem is csak a hoz-
záértés hiánya miatt lehetetlenültek el a 
csepeli beruházások – tette hozzá.

Nem tartja ugyanis elképzelhetet-
lennek, hogy politikai bosszú áll a 
csepeli beruházások ellehetetlenülése 
mögött, ezért fölszólította Karácsony 
Gergelyt, hogy a befejezéshez szük-
séges összeget a főváros biztosítsa a 
saját költségvetéséből.

Az államtitkár rombolásnak nevezte, 
hogy Budapest baloldali vezetése a cse-
peli fejlesztések mellett akadályozza az 
új Duna-híd és a szuperkórház építését, 
a Városliget fejlesztését. Karácsonyék 
a járvány alatt is felelőtlenül és gyá-
ván viselkedtek, most pedig a nemzeti 
jelképnek számító Lánchíd felújítása 
körül folytatják a szerencsétlenkedést 
– fogalmazott. Szavai szerint a főpol-
gármester, öt helyettese és 41 tanács-
adója olyanok, mint önmaguk paródiái, 
akik a „cirkuszi mutatványukkal” kárt 
okoznak a budapestieknek.

Schanda Tamás a főváros vezetésén 
túl más ellenzéki politikus tevékeny-
ségét is szóba hozta. Magyarországon 
a baloldal – mint fogalmazott – min-
dig előáll valami rettenetes ötlettel. A 
Momentum egyik európai parlamenti 
képviselője például az uniós pénzek 
kifizetését attól tenné függővé, hogy 
a tagállamok genderügyben szót fo-
gadnak-e a „Soros-szervezeteknek”. 
Donáth Anna és szövetségesei ezzel a 
magyar emberek rovására módosíta-
nák a mostani rendszert – tette hozzá. 

A KDNP alelnöke szerint az 
EU-forrásokkal elsősorban a munka-

helyteremtést kell támogatni, ahogy 
a kormány teszi. A baloldal viszont 
szerinte „azért sivalkodik”, hogy ne 
a gazdasági teljesítmény, a gazdasá-
gi felzárkózás hatékonysága legyen a 
forrásokhoz való hozzáférés mértéké-
nek az alapja, hanem például az, hogy 
az egyes tagállamokban a törvények 
biztosítanak-e előjogokat a transz-
vesztitáknak.

Németh Szilárd, a Honvédelmi Mi-
nisztérium parlamenti államtitkára, 
fideszes országgyűlési képviselő volt 
csepeli polgármesterként arról beszélt, 
hogy Karácsony Gergely főpolgármes-

terségének a XXI. kerület 
a legnagyobb vesztese. A 
politikus hangsúlyozta: 
„Karácsony Gergely azért 
áll bosszút a csepelieken, 
mert fideszes önkormány-
zatot választottak maguk-
nak”.  Véleménye szerint 
a korszerűsítések elmara-
dása helyi cégek százainak 
nehezíti a helyzetét, de 
nem épül meg a dél-pesti 
kerületek bicikliútja sem, 
a csepeli gerincút kapcsán 
pedig ugyanúgy megy 
a másokra mutogatás és 
a mellébeszélés, mint a 
Lánchíd esetében. Egye-
nesen úgy fogalmazott: 
„A gerincút a csepeliek 
Lánchídja”. A helyiek szá-
mára létfontosságú útvo-

nallal ugyanis Demszky Gábor 1993 
óta minden önkormányzati választás 
előtt kampányolt, de csak Tarlós István 
kezdte el az építkezést – fűzte hozzá.

Karácsony Gergely ugyan megí-
gérte a folytatást, de miatta esett el 
1 milliárd forint pályázati forrástól 
a beruházás, és egyelőre nem tud-
ni, honnan lehetne mindezt pótol-
ni – hangsúlyozta. A félbemaradt 
csepeli gerincút óriási környezeti és 
zajterheléstől mentesítené a környé-
ket, a főpolgármester tehát akkor is 
hiteltelen, amikor zöld fővárost ígér 
– mondta Németh Szilárd. 

Mindszenty József 
életpéldája 

erkölcsi iránytű

Karácsony Gergely főpolgármester szerencsétlenkedése miatt fejlesztésekről és jelentős támogatásokról marad le a főváros – jelentette ki július közepén tartott 
sajtótájékoztatóján Budapesten az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára.
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Mindszenty József hercegprímás, szent 
életű és vértanúsorsú bíboros életpéldája 
erkölcsi iránytű volt életében és napja-
inkban is az – hangoztatta Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes július 2-án Zala-
egerszegen, a Göcseji Múzeum új épület-
szárnyának alapkőletételi ünnepségén.

A Mindszenty (Pehm) József egykori 
apátplébánosnak emléket állító, valamint 
a kommunista diktatúra egyházüldözését 
megidéző múzeum alapkőletételén a ke-
reszténydemokrata pártelnök kijelentette: 
a hercegprímás a keresztény realizmus 
alapján mondott ellent a nemzetiszocializ-
musnak és az osztályszocializmusnak.

Személye annak szimbóluma, hogy a 
nácizmus és a bolsevizmus lényege szerint 
egyforma: ember- és istenellenes – fűzte 
hozzá a miniszterelnök-helyettes. 

A Dunakanyarnak végre saját hajójárata lett
A Nagymaros és Zebegény közötti vonatpótló hajójárat olyan népszerű lett, hogy a Mahart úgy döntött, új 
körjáratot indít – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára július elején a 
nagymarosi kikötőben tartott sajtótájékoztatón.

Rétvári Bence úgy fogalmazott: 
a Dunakanyarnak végre saját ha-
jójárata lett. Az államtitkár, aki 
a térség KDNP-s országgyűlé-
si képviselője is, emlékeztetett: 
június 17-én két ütemben nagy 
mennyiségű víz zúdult le, amely 
6 ezer köbméter hordalékkal 
borította el a vasúti síneket és a 
közutat. A MÁV leállította a vo-
natforgalmat. Az utazás, elsősor-
ban a munkába járók segítéséért, 
a Mahart vonatpótló hajójáratot 
indított Nagymaros és Zebegény 
között.

Mivel a járat nagyon nép-
szerű lett, a Mahart úgy dön-
tött, hogy új hajójáratot indít: 
a Hop on – Hop off körjárattal, 
amely július 3-án indult el, a 
Visegrád–Nagymaros–Zebe-
gény–Dömös–Nagymaros–Vi-
segrád-vonalon lehet hajózni 
napijegy váltásával, azaz az utat 
meg lehet szakítani – mondta 
Rétvári Bence. A jegyek szemé-
lyenként 500 forintba, a kerék-
párszállítás 200 forintba kerül, 
hasznos információkat a Helló, 
Dunakanyar civil oldalon lehet 
találni – fűzte hozzá.

Spányik Gábor, a Mahart 
ügyvezetője közölte: a Hop on – 

Hop off körjárat a dunakanyari 
településeket kívánja összekötni. 
Az elmúlt hétvége három napja 
alatt csaknem 2500 utas használ-
ta a járatot, hétköznap pedig egy 
járaton az átlagos utasszám 200 
fölött volt.

Most már napi két hajójárat 
közlekedik keddtől csütörtökig, 
de hétvégén – és szükség esetén 
hét közben is – 3 hajó is forga-
lomba állhat. Ez az utasok egy-
más közötti távolságtartását is 
szolgálja – mondta a koronaví-
rus-fertőzés megelőzésére utal-
va. A hajókon már teljes kiszol-
gálást tudnak nyújtani, büfé is 
várja az utasokat.

KDNP.HU – MTI
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Országjáró

Békés megye: növelni kell a társadalmi beágyazottságunkat 
Válaszol Szebellédi Zoltán megyei KDNP-elnök

Szebellédi Zoltánt a kereszténydemokrata közösségben nem kell bemutatni, hiszen hosszú politikai pályafutás áll mögötte. Néhány hónapja választották újra a 
KDNP Békés megyei elnökének. A Békés Megyei Közgyűlés alelnöke is lett a megyei önkormányzati képviselők bizalmából. Így új feladatokat is ellát tavaly októ-
ber óta –  az elvei azonban a régiek: párbeszéd, együttműködés és elkötelezettség a kereszténydemokrata értékrend iránt.

MINDIG KÖZÖSSÉGBEN
„Szakmai és munkatapasztalatot ed-
digi sokrétű munkámból szereztem: 
hittanárként dolgoztam Újkígyóson, 
7 évig voltam a Kereszténydemok-
rata Néppárt megyei szervezője, 
dolgoztam könyvtárosként, rövid 
ideig vezetője lehettem egy egyhá-
zi gyermekvédelmi intézménynek, 
megbízott gazdasági vezetője vol-
tam egy egyházi idősek otthonának, 
8 évig voltam megyei önkormány-
zati képviselő, illetve 13 évig voltam 
polgármester Újkígyóson. Közben 
folyamatosan ellátom a helyi római 
katolikus egyházközségnél a kántori 
szolgálatot” – mesél sokoldalúságá-
ról Szebellédi Zoltán (képünkön).

Feleségével aktív részesei voltak 
a Szeged-Csanádi Egyházmegye 
családpasztorációs munkájának. 
Több civil szervezetnek aktív tagja. 
„Fontosnak tartom a közösségi ala-
pú társadalomfejlesztést, vélemé-
nyem szerint a gazdasági fejlesztés 
társadalomfejlesztés nélkül nem 
lehetséges vagy legalábbis egyolda-
lú” – vallja.

KERESZTÉNY ÉRTÉKREND 
ÉS KÖZÉLET

A Kereszténydemokrata Néppárt-
nak 1990 óta tagja, az újkígyósi 
szervezet egyik alapítója. A ’90-
es években megyei szervezőként 
„belekóstolt” a politikai munkába, 
nagyon sok embert megismert, me-
gyei közgyűlési képviselő is volt. 
„Egyre világosabb volt számom-
ra, hogy a keresztény értékrendet 
– amennyiben erre lehetőség van 
– hivatásszerűen is képviselni kell 
a közéletben. Ez a felismerés ta-
lálkozott a bizalommal, négyszer 
tiszteltek már meg megyei tagtár-
saim azzal, hogy a megyei elnöki, 

egyszer, hogy az országos elnök-
ségi feladatokat lássam el. Jó szak-
mapolitikai rálátást biztosít(ott) a 
politikai megbízatásomhoz, hogy 
2006 és 2019 között Újkígyós város 
polgármestere voltam, illetve hogy 
jelenleg a Békés Megyei Önkor-
mányzat Közgyűlésének alelnöke 
vagyok” – teszi hozzá.

BÉKÉS MEGYE 
ÉRDEKÉBEN

„A Békés Megyei Közgyűlésben 
Mucsi András, a Békés városi szer-
vezet elnöke képviseli választott 
képviselőként a KDNP-t, én főál-
lású külsős alelnökként végzem a 
munkám. Nekem ez új, bizonyos 
tekintetben szokatlan terep, hiszen 
a megyei és települési önkormány-
zatok feladatköre jelentősen eltér 
egymástól. A KDNP megyei elnö-
keként egyik kiemelt feladatomnak 
tekintem, hogy a párt országgyűlési 
képviselőivel szerteágazó, jó embe-
ri és szakmai kapcsolatot alakítsak 
ki és tartsak fenn. A helyi szerve-
zeteknek, kereszténydemokrata 

településvezetőknek fontos, hogy 
bizalommal tudjanak fordulni a 
párt országgyűlési képviselőihez” 
– mondja.

EGYÜTTGONDOLKODÁS
„Megyei KDNP-elnökként felada-
tom a helyi szervezetek munkájá-
nak segítése, a szervezettség nö-
velése, a szakmapolitikai munka 
erősítése. Hála Istennek elindult 
egy pozitív folyamat mostanában, 
több megyei elnök többször leült 
már beszélgetni, közösen arról gon-
dolkodni, hogy ezt a munkát milyen 
módon tudjuk még hatékonyabbá és 
eredményesebbé tenni” – árulja el.

A közelmúltban 2 új keresztény-
demokrata alapszervezet jött létre 
Békés megyében, talán a közeljövő-
ben továbbiak is megalakulhatnak. 
A helyi szervezetek természetes 
politikai lehetősége az önkormány-
zati szerepvállalás, ahol az egyik 
nagyon fontos kereszténydemokra-
ta alapelv érvényesül, a szubszidia-
ritás, ezért az abban történő szerep-
vállalás segítését Szebellédi Zoltán 
kardinális kérdésnek tartja. „Az 
elsők között hoztuk létre a KDNP 
Békés Megyei Önkormányzati Bi-
zottságát, illetve örömmel vettem a 
bizalmat, amely az Önkormányzati 
Tanács elnökségi tagjai sorába vá-
lasztásomként mutatkozott meg.

Rendkívül fontos, hogy a társa-
dalmi beágyazottságunkat növel-
jük, ezért a különböző társadalmi 
csoportokkal történő párbeszédet, 
együttműködést szeretném tovább 
erősíteni, a megye fejlődését érintő 
szakmapolitikai párbeszédet kibő-
víteni” – sorolja elképzeléseit a Bé-
kés megyei kereszténydemokraták 
vezetője.
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„Kiskőrösön születtem, gyermek-
koromban Tabdiban éltem. Szüleim 
földművesek voltak. 51 éves, nős 
vagyok, hat gyermekünk van. Új-
kígyóson élek tanítónő feleségem-
mel és gyermekeink egy részével. 
Öt gyermekünk egyetemet végzett, 
vagy jelenleg is folytatja a tanulmá-
nyait, a legkisebb idén érettségizett, 
négyen már dolgoznak. Legnagyobb 
fiunk nős, ez év márciusában szüle-
tett meg az első unokánk” – mesél 

családi hátteréről a Békés me-
gyei KDNP-elnök. Szebellédi 
Zoltán a kecskeméti Piarista Gim-
náziumban érettségizett. Alap- 
képzettségét tekintve kántor, hit-
tanár. Később középfokú pénz-
ügy-számvitel képesítést szerzett, 
szociális szakvizsgát tett, majd a 
keresztény társadalmi elvek gaz-
dasági alkalmazásának szakem-
bere, illetve fejlesztéspolitikai 
szakreferens lett. 

Nagycsaládos, képzett vezető

A járványhelyzetben betartandó 
egészségbiztonsági előírások mind-
annyiunk életét megnehezítették. 
Annak örülök, hogy az egyik jelen-
tős megyei rendezvényünket még 
február végén időben meg tudtuk 
szervezni. Almáskamaráson sajtó-
nyilvános könyvbemutató keretében 
adtunk nyilvánosságot A modern 
magyar katolikus politizálás arckép-
csarnoka című jubileumi kötetnek, 
Kiss-Rigó László megyéspüspök, 
Latorcai János országos választmá-
nyi elnök és Miklós Péter történész 
közreműködésével. Azért itt, mert 
a kötet egyik „szereplője”, Károlyi 
Bernát ebben a faluban született.  
Viszont el kellett halasztanunk pél-
dául az Újkígyóson tervezett nyílt 
taggyűlést, amelyen a KDNP 75 
éves múltjáról készült filmet szeret-
tük volna bemutatni, majd Juhász 
Hajnalka előadását meghallgatni.

Nagyon hiányoztak a személyes 
találkozás lehetőségei. Folyamat-
ban volt például egy új szervezet 
megalakulása Magyarbánhegye-
sen, amelyet így csak május végén 
sikerült hivatalosítani. Új tagok is 
jelentkeztek egyes szervezetekbe, 
de az ő felvételüket is csak egy ké-
sőbbi időpontban tudjuk megtenni. 
A kapcsolattartás és a tájékoztatás 
javítására helyi és megyei szinten is 
szorgalmaztuk az online jelenlétet, 
újabb, talán jobban működő módo-
kat alkalmazva. A helyi és a megyei 
szervezet is több helyen tudott se-
gíteni informatikai eszközökkel az 
online oktatás miatti technikai ne-
hézségek áthidalásában.

Ugyanilyen nehézséget jelentett 
a Nemzeti Összetartozás Napjára 
történő „tisztességes” felkészülés 
is fizikai értelemben. Azonban, 
mint a fenti példákban, úgy ebben 
a tekintetben sem elhanyagolha-
tó szempont, hogy így rá voltunk 
kényszerítve egyrészt újabb tech-
nikai módszerek megismerésére, 
elsajátítására, másrészt lehetőséget 
kaptunk további ismeretek meg-
szerzésére, valamint szellemi-lel-
ki elmélyülésre. Nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül Szent Pál biztató 
szavait a Rómaiaknak írt levélből: 
„Ha Isten velünk, ki ellenünk?”, 
mert „tudjuk azt is, hogy akik  
Istent szeretik, azoknak minden ja-
vukra válik”.

Járvány miatt 
átprogramozott élet
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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

Országjáró

Megalakult a KDNP keceli alapszervezete 

Szászfalvi László: 
Az emlékerdő természetvédelmi 

elkötelezettségünket mutatja 
Emlékerdőt avattak a közelmúltban a Kaszó Zrt. területén 
a jövő évi vadászati világkiállítás tiszteletére, és abból a 
célból is, hogy felhívják a figyelmet Somogy gazdag vadá-
szati örökségére és értékeire. Egy hektár vadgyümölcsöst 
telepítettek Darvaspusztán.

Az ünnepség nyitányaként fel-
harsant a Baranya Vadászkürt 
Egylet szignálja, és a hívó szó-
ra összesereglett Somogy me-
gye vadásztársadalma. A ren-
dezvény díszvendége Kovács 
Zoltán volt, a 2021. évi „Egy 
a természettel” Vadászati 
és Természeti Világkiállítás 
lebonyolításáért felelős kor-
mánybiztos. A kaszói volt a 
8. emlékerdő-avatás, mert az 
ország 22 erdőgazdaságában 
ültetnek fákat. Ez része an-
nak a programnak, amelynek 
keretében Magyarországon 
több mint 550 hektár új erdőt 
ültetnek. A munkák tavaly 
kezdődtek, és összesen több 
mint kétmillió facsemetével 
gyarapítják hazánk erdeit.

– Mindez szimbolikus jelen-
tésű is, hiszen az erdőtelepítés 
a világszínvonalú erdőgazda-
ságaink tudásán kívül egy ősi 
és mélyebb tudást is hordoz az 
élet körforgásáról és a természet 
rendjéről, ez összekapcsolja a 
generációkat – jegyezte meg 
köszöntőjében Kovács Zoltán.

Az emlékerdő megmutatja 
az elkötelezettségünket a ter-
mészet- és környezetvédelem 
tekintetében, de ugyanakkor 
megjeleníti a hagyománya-
inkat és a vadászati öröksé-
günket, emelte ki Szászfalvi 
László, a térség keresztény-
demokrata országgyűlési kép-
viselője, aki Ferenc pápa azon 
gondolatát idézte, hogy közös-
ségi ökológiai megtérésre van 
szükség napjainkban.

Kiemelkedő eredményt ért 
el a somogyi vadgazdálko-
dás, mert évi 31 ezer nagy-
vadat ejtenek el a megyében 
– hangsúlyozta Neszményi 

Zsolt megyei kormánymeg-
bízott, aki ezt alátámasztva a 
tavalyi kaszói vadászszezon 
eredményeit is felsorolta: 870 
vaddisznót és 480 gímszar-
vast vittek terítékre. Az elej-
tett gímbikákból 97-et küld-
tek bírálatra, és a trófeák 63 
százaléka érmes lett.

Kaszón jó helyre került 
az emlékerdő, mert vissza-
igazolja a somogyi erdőgaz-
dálkodási szakemberek több 
évtizedes munkáját, állapí-
tották meg összegzésképpen. 
Galamb Gábor, a Kaszó Zrt. 
vezérigazgatója mutatta be 
az emlékerdőt: egy hektáron 
ültetettek facsemetéket úgy, 
hogy a magasból rápillantva 
a jövő évi vadászati világki-
állítás 2021-es dátumát adják 
ki a fák. Egyedi és különlege-
sen hasznos erdőt terveztek, 
ezért vadgyümölcsöket tele-
pítettek. Vadalma, vadkörte, 
madárcseresznye, fehéreper 
sorakozik az új erdőben, 
galagonya, kökény és mira-
bolán keretbe foglalva. Az 
emlékerdő közepén Radák 
Richárd láncfűrészes fafara-
gó mester alkotása áll, a mű-
vész halat, vadászsólymot és 
szarvasbikát is megformázott 
az emlékoszlopon, amelyet 
a világkiállítás emblémája 
díszít. A Kaszó Zrt. kutyás 
programokkal készül a jövő 
évi vadászati világkiállításra. 
Nemzetközi vérebversenyt, 
a V4-es országok vércsapa-
versenyét versenyét és Tacs-
kó Európa-kupát rendeznek. 
Ebben nagy rutinjuk van, 
hiszen három évtizede tartják 
Kaszón az országos véreb fő-
vizsgát.

2020. június 13-án megalakult 
a Kereszténydemokrata Nép-
párt helyi szervezete Kece-
len. A párt keceli vezetőjének  
Benedeczki Tamást választot-
ták a tagok. Az alakuló ülésen 
részt vett többek között Mák 
Kornél, a KDNP Bács-Kis-
kun megyei elnöke, Gaal 
Gergely, a KDNP kommu-

nikációs igazgatója, Haszilló  
Ferenc, Kecel polgármestere és  
Kovács László, a Fidesz helyi 
elnöke is. Az alakuló ülést kö-
vetően a résztvevők az együtt-
működési lehetőségekről és 
település jövőjét érintő kér-
désekről egyeztettek egy kö-
tetlen hangulatú munkaebéd 
keretében.

Heves megye: cél egy dinamikus, derűs 
KDNP-szervezetet kialakítani 

Smidné Vereb Juliannát 2019 decemberében választották meg a Kereszténydemok-
rata Néppárt Heves megyei elnökének. Végzettségét tekintve élelmiszeripari mérnök, 
élelmezési menedzser, jelenleg Hatvan város képviselőtestületének tagja. Férjezett, egy 
fiúgyermek édesanyja. Politikai pályafutása a 2002-es országgyűlési választások első 
fordulója után kezdődött. 

– A 2002-es országgyűlési választások első 
fordulója után az Orbán-kormány nem állt 
nyerésre. Másnap azonnal felkerestem a Fidesz 
helyi országgyűlési képviselőjét és felajánlot-
tam a segítségemet. Már akkor is úgy éreztem, 
hogy tenni akarok ezért a közösségért – idézi 
fel politikai aktivitásának kezdetét Smidné 
Vereb Julianna (képünkön), a KDNP tavaly 
ősszel megválasztott Heves megyei elnöke. 
– Elkezdtük magunkat megszervezni, és né-
hány hónap múlva megalakítottuk a Mátraaljai 
Polgári Köröket, amelynek hat évig voltam az 
elnökségi tagja a sok idősebb férfi mellett –  
fiatalon és nőként. Majd’ ezerfős taglétszám-
mal büszkélkedhettünk, és ott voltunk minden 
„kilométerkőnél”. Ezután a munkám miatt fel-
kerültem Budapestre, 
és csak pártoló tagként 
vettem részt a politikai 
közéletben.
– Hogyan került kap-
csolatba a KDNP-vel, 
milyen út vezetett 
addig, hogy ön lett a 
megyei elnök? 
– 2013-ban jöttem 
vissza Hatvanba, és 
kerestem a lehetőségét, 
hogy újra „akcióba” 
léphessek. A munkám 
során éveken át sok 
emberrel dolgoztam 
együtt, szolgáltatási 
egységeket szerveztem 
meg és irányítottam. 
Úgy gondoltam, hogy 
egy ambiciózus, nagy 
munkabírású ember-
nek, aki elkötelezett 
a keresztény értékek 
iránt és szereti a közös-
ségi életet, bizonyára hasznát veszik. A vá-
rosban nagyon tevékeny, nagy taglétszámú  
KDNP-alapszervezet működött Szinyei 
András alpolgármester úr vezetésével, és 
nagy szeretettel fogadtak. Ez a közösség 
elkötelezett, hiteles keresztény emberek 
közössége, akik minden választást sikerre 
vittek az elmúlt években. Egy ilyen háttér-
rel megtiszteltetés volt számomra a megyei 
elnöki pozícióba jelölés, és még ennél is na-
gyobb a megválasztásom. 
– Új elnökként milyen tapasztalatai vannak?
– Nehéz örökséget kaptam a megyében. A 
rendszerváltás után ugyan az országban első-
ként alakult meg a KDNP megyei szervezete, 
és vidéken az abasári alapszervezet büszkél-
kedhetett a második legnagyobb taglétszám-
mal, de sajnos az utóbbi években ez a tenden-
cia megfordult. Azért pozitív fejlemények is 
vannak: márciusban alakult meg Juhász Haj-
nalka országgyűlési képviselő kezdeménye-

zésére a KDNP női tagozata, melynek alapító 
tagja vagyok.  Egy hívő ember számára sem-
mi sem reménytelen, szeretem a kihívásokat, 
és mint tudjuk, mi az égiektől is kapunk se-
gítséget.
– Milyen hatással volt a politikai közösség 
és a szervezetek életére a járványhelyzet, 
hogyan tartották a kapcsolatot egymással?
– A mai világban nagyon egyszerű a kapcso-
lattartás, a mobiltelefon és az online tér lehe-
tőségei miatt nincs lehetetlen. Mi például a 
megyei bizottságokat elektronikus úton alakí-
tottuk meg, és mindig mindenki elérhető volt, 
hogy a feladatokat el tudjuk végezni.
– Milyen a kapcsolatuk a megyei közgyűlés 
vezetésével? Milyen területeken tudnak jól 
együttműködni a párt országgyűlési képvi-
selőivel?

– Minden esetben és mindenkivel törekedni 
fogok arra, hogy a megyében az összefogás 
minden területen működjön, hiszen ez az el-
múlt tíz év alapja, és ez fogja meghatározni 
a következő éveket is.   
– Milyen terveik, céljaik  vannak a közel-
jövőben?
– Folyamatosan ismerkedem a megyei alap-
szervezetek vezetőivel, ahol szintén sok 
frissen választott tagtársunk van. Nagy 
öröm számomra, hogy az első közös ter-
vünk már megvalósult: a trianoni megem-
lékezésre készült országos kisfilmben négy 
Heves megyei település is megjelent. Ősszel 
szeretnék egy KDNP-s „megyegyűlést” 
összehívni, illetve nagy vágyunk, hogy a 
KDNP országos családi napját Hatvanban 
tudjuk megrendezni.

Szeretném az elnökségem alatt a keresztény 
értékrendet iránymutatóvá tenni, és egy dina-
mikus, derűs megyei szervezetet kialakítani.

HAZÁNK
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pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Barankovics Alapítvány

A közel-keleti keresztények tragikus sorsáról
Egy nemrégiben megjelent könyv 
(Stephen M. Rasche: The Disap-
pearing People: The Tragic Fate of 
Christians in the Middle East) a Kö-
zel-Keleten élő keresztény közössé-
gek drámai csökkenését, és az elmúlt 
évtizedek üldöztetéseit örökíti meg, 
de emellett számba veszi a nyugati 
világ közönyét és a nemzetközi se-
gélyszervezetek drága, de eredmény-
telen működését is. Az elmúlt tíz 
évben a helyszínen segítő és dolgozó 
Stephen M. Rasche első kézből szer-
zett tapasztalatait összegző mű az 
érintett emberek autentikus hangján 
keresztül mutatja be a keresztények 
tragikus sorsát.

A szerző, Stephen M. Rasche 
amerikai jogász iraki újjáépítési és 
fejlesztési projektekben dolgozott 
éveken keresztül. 2010-ben, kikülde-
tésének végén, udvariassági látoga-
tást tett az iraki Káld Katolikus Egy-
ház újonnan kinevezett érsekénél, 
Bashar Matti Wardánál, nem sejtve, 
hogy ez a látogatás gyökeresen meg-
változtatja az addigi életét. Az érsek 
egyenesen beszélt vele: „Lenne mit 
segíteni. Ti, amerikaiak elég nagy 
káoszt okoztatok Irakban. Rengeteg 
menekült keresztény család van itt, 
akiknek nincsen otthona és senki 
sem segít nekik.”  A következő négy 
évben akkor segített, amikor az ide-
je és munkája engedte, de 2014-ben 
drámaira fordult a helyzet. Az Iszlám 
Állam egyre nagyobb területeket hó-
dított meg, és az Irak északnyugati 
részén, a kurdok által felügyelt Erbil 
városába menekült keresztények-
nek már a fennmaradásuk forgott 
kockán. 2014 karácsonyakor Rasche 
újra találkozott Erbilben az érsekkel 
és keresztény papokkal, miközben 
az Iszlám Állam katonai már csak 
30 kilométerre voltak a várostól. Az 
érsek és a papok végleges eltökéltsé-
güknek adtak hangot, úgy döntöttek, 
hogy nem menekülnek tovább. Ek-
kor Rasche élete is fordulóponthoz 
érkezett, elgondolkodott, hogy ke-
resztény hite mit is jelent valójában. 
Elmélkedésének középpontjába a he-
gyi beszédet és a nyolc boldogságot 
helyezte, arra keresve a választ, hogy 
valóban hisz-e ebben, és ha igen, ak-
kor mit tesz azért, hogy ezt meg is 
mutassa. A nyolcadik boldogság így 
szól: „Boldogok, akik üldözést szen-
vednek az igazságért, mert övék a 
mennyek országa.” Rasche úgy dön-
tött, hogy sikeres nemzetközi jogi 
karrierjét feladva minden energiáját 
az iraki keresztények ügyének szen-
teli.

2003-ban körülbelül 1.5 millió 
keresztény élt Irakban, közösségük 
a világon legrégebbi, folyamatosan 

fennálló keresztény egyház. A ke-
reszténységet Tamás apostol terjesz-
tette el Irakban az első században, 
és a hívőik ma is azt az arámi nyel-
vet beszélik, ami nagyon hasonlít az 
Újszövetség idején az apostolok és 
Krisztus által is használt nyelvre. A 
kereszténység és az egyetemes kultú-
ra szempontjából olyan jelentős épü-
letek állnak itt, mint a Kr. u. 363-ban 
alapított Mar Mattai kolostor, amely-
nek fénykorában több száz szerze-
tes élt és dolgozott itt, és világhírű 
könyvtárában felbecsülhetetlen ér-
tékű szír kéziratokat őriznek.

Jelenleg a megmaradt keresztény 
közösségek Irak északnyugati ré-
szén, a Ninivei síkságon a központi 
kormány fennhatósága alatt és az 
iraki Kurdisztánban, elsősorban Er-
bilben élnek. Mivel a legutóbbi nép-
számlálás harminc évvel ezelőtt volt, 
és a következő az idei év végén vár-
ható, ezért biztos adatok nincsenek, 
de legtöbb becslés kevesebb, mint 
kétszázezerre teszi az Irakban ma-
radt keresztények számát, ami közel 
80 százalékos csökkenést jelent két 
évtized alatt. Legtöbbjük Európába, 
az USA-ba vagy Ausztráliába me-
nekült, vagy a környező országok 
menekülttáboraiban él, azonban so-
kuknak a vallásuk miatt kellett meg-
halniuk. Moszulban, ahol az Iszlám 
Állam kikiáltásáig minden vasárnap 
tartottak keresztény istentiszteletet 
az elmúlt két évezredben, és ahol szá-
mos keresztény templom is található, 
öt évvel ezelőtt még 15 000 keresz-
tény élt, közülük a harcok után ösz-
szesen 40-en tértek vissza a városba.

A menekülteknek sokszor csak 
óráik voltak arra, hogy otthonukból 
elmeneküljenek, az egyik pillanatról 
a másikra fosztották meg őket a mun-
kájuktól, házuktól, templomaiktól és 
a közösségüktől. Bár a vallás mellett 
a terület is, ahol évezredek óta élnek, 
fontos szerepet játszik az identitá-
sukban, mégis egyre többen dönte-
nek úgy, hogy végleg kivándorolnak 
hazájukból. Rasche a biztonság és a 

jövőkép hiányát, és az emberi mél-
tóság elvesztését látja a legnagyobb 
kihívásnak, amit nem lehet élelmi-
szercsomagokkal és átmeneti szállás-
helyekkel orvosolni.

Ebben a túléléséért folytatott küz-
delemben, és hogy megállítsák a to-
vábbi exodust, Rasche és Warda ér-
sek 2015-ben keresztény egyetemet 
alapított Erbilben. A frontvonaltól 
mindössze néhány kilométerre, ami-
kor az Iszlám Állam ereje teljében 
volt, egy keresztény egyetem alapí-
tása vakmerő ötletnek tűnt. Rasche, 
aki az egyetem alkancellárja, úgy fo-
galmazott, hogy az intézmény azt az 
üzenetet közvetíti, hogy az iraki ke-
resztények itt vannak, jelen vannak, 
és nem adják fel. Az egyetem emel-
lett egy „horgonyintézményként” is 
szolgál, ami segíteni tud a helyi ke-
resztényeknek, hogy ne sodródjanak 
el. Egyre többet beszélnek a világban 
a vallásszabadságról, de Rasche sze-
rint ez az intézmény a vallásszabad-
ság igazi példája, mert valós morális 
alapon nyugszik, hiszen egy vallási 
népirtás közepén alapították. Meg-
próbálták a keresztényeket elsöpörni 
az őshazájukból, és ez majdnem sike-
rült is, viszont nekik nincs több ve-
szítenivalójuk és nem akarják tovább 
leszegett fejjel várni a sorsukat.

Az Egyesült Államok 2003-as iraki 
inváziója óta a kereszténység helyze-
te válságossá vált Irakban. Stephen 
Rasche könyvében úgy fogalmaz, 
hogy George Bush amerikai elnök-
nek azért tapad vér a kezéhez, mert 
bevonult Irakba és Barack Obama-
nák pedig azért, mert kivonult Irak-
ból. Szaddam Husszein szekuláris 
rendszere alatt, bár érték atrocitások 
a keresztény közösségeket, mégis 
viszonylagos biztonságban éltek. A 
rezsim bukása utáni káoszban a ke-
resztény közösségek a különböző síi-
ta, szunnita frakciók és szélsőséges 
dzsihadisták elsőszámú céltáblájává 
váltak. Abban a csapdahelyzetben 
találták magukat, hogy a keresztény 
hitük miatt a gyűlölt nyugattal azo-

nosították őket, ugyanakkor a nyuga-
ti világ a saját kulturális háborújába 
és a politikai korrektség útvesztőjébe 
feledkezve nem hallotta meg a kö-
zel-keleti keresztények segélykiáltá-
sait.

A könyv részletesen foglalkozik 
a nyugati közvélemény közönyével 
és a nemzetközi segélyszervezetek 
eredménytelen munkájával. Politikai 
téren sikernek könyvelhető el, hogy 
a nyugat nagyon lassan meghallot-
ta a hangjukat, 2016-ban először az 
Európai Unió, majd az Egyesült Ál-
lamok ismerte el és ítélte el egyhan-
gúlag több iraki kisebbség, köztük a 
keresztények ellen az Iszlám Állam 
által elkövetett népirtást. Sajnálatos 
módon azonban a nyilatkozatot nem 
követték tettek. A nemzetközi se-
gélyszervezetek, bár bőséges anyagi 
erőforrásokkal rendelkeznek, képte-
lenek hatékonyan segíteni a rászoru-
lókat. A bonyolult eljárási folyamatok 
miatt a segítség sokkal később érke-
zik meg, mint amikor szükség van 
rá, és a papíron igazolt eredményeik 
sokszor köszönőviszonyban sincse-
nek a valósággal. Hiába számolnak 
be a jelentések egy teljes keresztény 
falu felújításáról, amikor a helyszínen 
dolgozó Rasche csak egy szellemte-
lepülést talált azon a helyen. Állami 
szinten Magyarország volt az egyet-
len ország a világon, amely gyorsan, 
bátran és hatékonyan reagált. A 2017-
ben indított Hungary Helps Progra-
mot Rasche példaértékűnek tartja, 
amely sokat segített a helyi kereszté-
nyeknek. Bár anyagi forrásaik mesz-
sze nem olyan jók, a vallási segély-
szervezetek, elsősorban a Kolumbusz 
Lovagok és a Szükséget Szenvedő 
Egyház (Aid to the Church in need) 
sokat tettek az iskolák, templomok és 
lakóépületek felújításában és az újjá-
építésben.

Ami a jövőt illeti, Rasche szerint 
az iraki keresztény közösségek sorsa 
egy hajszálon múlik. Jelenleg egyre 
nagyobb kormányellenes tüntetések 
zajlanak elsősorban az ország déli ré-
szében, és az iraki keresztény egyhá-
zak egyértelműen a lázadók oldalára 
álltak. Amennyiben Irakban sikerül 
stabilizálni a helyzetet és egy erős, de 
nem szélsőséges erő kerül hatalomra, 
s az USA és Irán között sem tör ki 
egy proxy háború, akkor a keresztény 
közösségeknek van egy halovány re-
ménysugara a túlélésre. Azonban ha 
a fentebb említett két forgatókönyv 
közül az egyik is rosszul alakul, az 
könnyen a kereszténység teljes eltű-
néséhez vezethet ezen az ősi terüle-
ten. Talán Stephen Rasche munkája 
és könyve segíthet abban, hogy végre 
szélesebb nyilvánossághoz eljusson 
nyugaton az üldözött emberek és az 
őskeresztény közösségek hangja.

HAZÁNK
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

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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Elhunyt Milan Šašik kárpátaljai görögkatolikus püspök – 
Semjén Zsolt és Soltész Miklós részvétnyilvánítása

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Milan Šašik (1952-2020), a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke. Az alábbiakban közöljük Semjén Zsolt minisz-
tetelnök-helyettes és Soltész Miklós államtitkár részvétnyilvánítását.

Vejkey Imre: 

Jelzőtűz a jövő nemzedék számára
Július 16-án adták át a Benczúr Gyula Rajziskolát a Nógrád megyei Benczúrfalván, a névadó festőművész halálának századik évfordulóján. A művészeti oktatás 
és tehetséggondozás mellett alkotóház is működik majd az intézményben. Az avatóbeszédet Vejkey Imre, a KDNP pártügyésze, frakcióvezető-helyettes mondta. 
Az alábbiakban ennek szerkesztett változatát olvashatják.

Mindenekelőtt engedjék meg, hogy 
tisztelettel és szeretettel köszöntsem 
Önöket, úgy is, mint az Országgyű-
lés Igazságügyi Bizottságának az 
elnöke, és úgy is, mint a Magyar Par-
lamenti Imacsoport alapítója és veze-
tője, továbbá átadjam Semjén Zsolt 
pártelnök úr, miniszterelnök-helyet-
tes szívélyes üdvözletét, s ezáltal an-
nak a magyar parlamentnek és kor-
mánynak az üdvözletét, mely Európa 
őrállójaként most is szabadságharcát 
vívja, mely hisz abban, amit Schu-
man mondott: Európa vagy keresz-
tény lesz, vagy nem lesz!

Ezékiel próféta könyvében olvas-
hatjuk, hogyha az őrálló látja jönni 
a fegyveres ellenséget, de nem fújja 
meg a kürtöt, és nem figyelmezteti a 
népet, akkor Isten tőle kéri számon 
az elveszett emberi életeket. 

Isten őrállókká rendelt bennünket, 
s mi megfújtuk a kürtöt! Rávilágítot-
tunk arra, hogy nem egyszerű válság 
van ma a világban, s benne Európá-
ban, hanem arról van szó, hogy a vi-
lág átrendeződése zajlik!

Az egyre erősödő anarchista-kom-
munista ideológiák következtében a 
világ ma ott tart, hogy a második vi-
lágháború óta a legsúlyosabb veszély 
fenyegeti a humánumot, a toleranciát, 
az európai nemzetek, hívők és ateis-
ták, különböző vallásúak és világné-
zetűek együttélését.

Engedjetek meg egy idevágó idéze-
tet Szent II. János Pál pápától: „Egy 
nemzet gazdagsága, mindenekelőtt 

az őt alkotó emberekben rejlik.” Eu-
rópa politikai térképét nagyhatalmi 
szinten könnyű átrajzolni, de tényle-
gesen meglépni a szükséges változá-
sokat, nos, ahhoz már nemzeti vízió, 
egyéni bátorság és mindenekelőtt hit 
kell!

Ehhez pedig olyan civil kurázsi, 
mint amivel mi, magyarok rendelke-
zünk! Mi, magyarok, akik a szabad-
ságot szerető népek számára most is 
egyedüli jelzőtűzként világítunk a 
liberális diktatúra sötét, sarkköri éj-
szakájában is! 

Ma azért gyűltünk össze itt, 
Benczúrfalván, mert mától újabb 
jelzőtűzként világít a Benczúr Gyu-
la Művészeti Akadémia Rajziskola! 
Újabb jelzőtűzként a jövő nemzedék 
számára!

Újabb jelzőtűzként, hogy lássuk, 
érdemes küzdeni, mint ahogyan azt a 
festőfejedelem is tette!

Érdemes küzdeni az Úr dicsőségé-
re, mint ahogyan azt a Lipthay házas-
pár, Antalt és Erzsébet is tette azért, 
hogy ez a keresztény ihletettségű 
Akadémia megvalósulhasson!

És megvalósult, az Ő elkötelezett 
keresztény hitüknek és kitartásuk-
nak köszönhetően!

Ezért ünnepelhetünk ma itt, 
Benczúrfalván!

Milyen csodálatos, hogy hazánk-
ban ilyen folyamatok zajlanak, a ke-
resztény értékrend szellemi és kultu-
rális erősödése!

És a világban, mindeközben mi 

történik? A miénkkel éppen ellenté-
tes folyamat, a keresztény értékrend 
megrendülése! Ezért nekünk magve-
tőkké kell válnunk a világban!

Ami azt jelenti, hogy nem eléged-
hetünk meg pusztán azzal, hogy jó 
emberek vagyunk! Nem elégedhe-
tünk meg pusztán azzal, hogy nem 
ártunk másoknak! Ez mind kevés, 
nekünk az Úr igazságát meg kell osz-
tanunk másokkal!

Kívánom, hogy ez az Akadémia is 
szolgálja ezt a nemes célt!

Ne feledjék, kereszténynek lenni 
küzdelem és nem félénkség kérdése!

Ha a Lipthay család félénk lett vol-
na, akkor nem valósult volna meg itt, 
Benczúrfalván sem a keresztút, sem 
a kápolna, sem pedig ez a csodálatos 
Művészeti Akadémia! De ők bátrak 
voltak, mert rá mertek hagyatkoz-
ni az isteni gondviselésre, kiállva 
Krisztus igazsága mellett!

A mai nap tanulsága, hogy mer-
jünk kereszténynek lenni, és ha kell, 
akár az árral szemben is haladni! 
Merjük elutasítani az erkölcsi relati-
vizmust, mely összekeveri a bűnt a 
szabadsággal!

Merjük elutasítani az önzést, mely 
hazugan azt állítja, hogy akkor fejlő-
dik a világ, ha Te csak a saját érdeked 
szerint jársz el, akár a másikat leta-
posva! Merjük elutasítani az érzéki-
ségek dicsőítését, mely hazugan azt 
állítja, a másik ember nem számít, 
hanem csak Te, a Te magad öröme, 
amiért bármit megtehetsz! Merjük 

elfogadni az isteni szeretetet, és azt 
tovább is adni!

Ne feledjék, ha bármi más úton jár-
nánk, akkor letérnénk a jézusi útról, 
pedig Ő maga az Út, az Igazság és az 
Élet!

Ne feledjék, Benczúr Gyula fő 
mesterműve: Vajk megkeresztelése! 
Kérem Önöket, nézzék meg a művet, 
és gondolkodjanak el azon, mit üzen 
nekünk ma, Kármel-hegyi Boldo-
gasszony idején!

Gondolkodjunk el azon, hogy mit 
üzennek nekünk a több ezer éves 
biblikus sorok, mikor a Szentírás 
több helyen is megemlékezik a Kár-
mel-hegyről, ahol Illés próféta élt és 
védelmezte a hit tisztaságát (1Kir 
17–19). Gondolkodjunk el azon, hogy 
mit üzen nekünk az ennek alapján 
évszázadokkal ezelőtt alapított kár-
melita rend. Gondolkodjunk el azon, 
hogy mit üzen az a tény, hogy a kom-
munisták a karmelitákat is kiűzték, 
kolostoraikat államosították!

Végül gondolkodjunk el azon, hogy 
mit üzen az a tény, hogy az elmúlt tíz 
évben a Karmelita-kolostort a budai 
királyi palota mellett visszaállítot-
tuk, és hazánk irányítása ma erről a 
szent helyről történik!

Ha ezeken elgondolkodnak, ak-
kor láthatják, hogy ez a rajziskola is, 
amely Benczúr Gyula nevét viseli, 
tanúságot tesz arról, hogy szeretett 
hazánk, Magyarország, ismét visz-
szatért ezeréves identitásához, hűen a 
keresztény értékekhez!

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Ft. Luscsak Nílus segédpüspök úrnak
/Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye/
 
Főtisztelendő Püspök Úr !

Mély megrendüléssel értesültünk Milán Sasik püspök úr váratlan haláláról.
Magyarország Kormánya nevében szeretnénk őszinte együttérzésünket 
kifejezni a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye egész közösségének.
Sasik püspök úr személyében a Katolikus Egyház hűséges fiát, a kárpátaljai 
görögkatolikus közösség – köztük a magyar hívek – tenni akaró, odafigye-
lő, gondoskodó főpásztorát veszítette el.
Püspök atya nehéz körülmények között vette át az egyházmegye működé-
sét, amikor annak a kommunista diktatúra alatti betiltását követő újjáépítése 

még éppen csak megkezdődött. Szorgalmazta egyháza lelki és vagyoni 
megerősödését, ennek során aktívan részt vett templomok építésében, a 
görögkatolikus parókiák megerősítésében.
Külön figyelmet fordított a kisebbségben élő magyar hívek lelkipásztori 
ellátására is, ennek érdekében magyar helynököt is kinevezett.
Püspök úr váratlan halála nehezen pótolható űrt hagyott maga után, egyéni-
sége és szolgálata hiányozni fog.
Milán püspök atya nyugodjon békében a feltámadás napjáig, az egyházme-
gye segédpüspökét, papjait és hívő közösségét pedig kísérje a Szentlélek 
vigaszt és erőt adó áldása a gyász napjaiban!

Szeretettel és tisztelettel:

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
Soltész Miklós államtitkár
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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

Fórum
Markó Csaba:

Merre tovább, Európa? 
Oswald Spengler német filozófus fejtet-
te ki A Nyugat alkonya című művében, 
hogy a történelem során különböző 
kultúrák jönnek létre, lépnek a virágzás 
fázisába, majd végső sorsuk óhatatla-
nul a pusztulás lesz. Könyve megírá-
sának időpontjában szerinte a nyugati 
civilizáció már a végóráit járta, tekintve, 
hogy a virágzás korszaka valamikor a 
középkorban lehetett. Spengler szerint 
egy kultúrkör, civilizáció egy idő után 
megmerevedik és bár ideig-óráig a gaz-
dasági teljesítmény, a jólét képes elterelni 
a figyelmet a problémákról, a folyamat 
akkor is a pusztulás felé visz. Samuel P. 
Huntington A civilizációk összecsapása 
című nagyívű értekezésében pedig arról 
ír – kvázi megerősítve ezzel Spengler 
állítását –, hogy a civilizációk nem ál-
landók, azok folyamatosan változnak és 
értelemszerűen halandók. Emellett Hun-
tington azt mondja, hogy a nyugati civi-
lizáció mindinkább konfliktusba kerül 
más civilizációkkal, ahol már nem poli-
tikai alapon kell elképzelni a szembenál-
lást, hanem sok esetben kulturális szem-
pontból feszülnek egymásnak az erők. 

Ha a két filozófus könyveit forgatjuk és 
látjuk a szemünk előtt zajló képsorokat, 
amelyek beszámolnak a nyugati világban 
zajló eseményekről, akkor óhatatlanul is 
felmerül a kérdés bennünk, hogy való-
ban itt a vég?

Ismerve az eseményeket, a kiváltó oko-
kat, illetve a liberálisok és szélsőbalolda-
liak által aktuálisan felkarolt természetes 
rend elleni lázadást megelőző, vagy ezzel 
akár párhuzamosan is zajló folyamato-
kat a világban, könnyen juthatunk arra a 
következtésre, hogy elérkeztünk Orwell 
disztópikus látomásához a gondolatren-
dőrségről és az újbeszélről. És ez most 
nem is egy rossz álom képében, hanem a 
vegytiszta valóság erejével robog felénk. 

Minden előzetes magyarázat nélkül 
kijelenthető, hogy az elmúlt évtizedek 
során a Nyugat fokozatosan feladta ön-
azonosságát, hagyományait és sok év-
százados kipróbált tartóoszlopait. Már 
megszámolni sem tudjuk, hogy szerte 
a nyugati világban hány politikus és 
véleményformáló csatlakozik ahhoz a  
mainstream áramlathoz, amely egy át-
lagos vagy nem kellően érzékenyített 
szemlélő számára semmi jót nem ígér 
a jövőre nézve. Amikor természetessé 

válik, hogy történelmi nagyjaink szob-
rait döntögetik le és semmibe veszik a 
többségi társadalmak által elfogadott 
normákat, akkor meg kell szólaljon a 
vészcsengő. 

Egy többszörösen elítélt bűnöző sze-
rencsétlen halála miatt jelenleg éppen 
szétverik az általunk megismert nyugati 
világot. Fizikai és szellemi valójában is 
veszély fenyegeti az európai, angolszász 
értékrendet. A könnyen manipulálható 
tömegnek sajnos fogalma sincs arról, mit 
csinál. Persze ez a folyamat nem most 
kezdődött, hanem az álszent és hazug, 
a „Szabadság, egyenlőség, testvériség” 
jelszava mögé bújó 1789-es forradalmi 
terrorral és világmegváltó hazugságok-
kal, melynek csupán egy újabb hulláma 
csapott fel most.  

Az Egyesült Államokból induló és 
Európára is átterjedő őrület minden bi-
zonnyal ideig-óráig fog csak tartani, a 
sok fosztogató és a meglévő rend ellen 
harcot hirdető újbaloldali, marxista za-
vargó egyszer csak önszántából haza-
megy, vagy a rendbontást megelégelő ha-
talom kicsit erélyesebben hazatessékeli. 
 A jelenleg zajló folyamat azonban jól 
látható és érzékelhető, komplexitásában 
pedig ijesztő következményekkel járhat 
a tradicionális eszmék, az évszázadok 
során kialakult hagyományok, a keresz-
tény hit valós tanításából eredeztethető, 
de azt most önszántából feladó Európa 
számára. 

Akárcsak a mostani elmebaj felkaro-
lásában, sok más esetben is tetten érhe-
tő a sokat kritizált világrend lebontására 
irányuló próbálkozás. A mesterségesen 
támogatott, pénzelt és irányított migrá-
ció is pontosan azt a célt szolgálja, hogy 
a magát egyre inkább feladó Nyugat to-
vább gyengüljön. Amikor a többség pró-
bál igazodni a kisebbséghez, amikor a 
többségi kultúra veti magát alá a kisebb-
séginek – és ennek még tapsikolnak is a 
Willkommenskultur idiótái –, és amikor 
a többségi társadalomnak kell szemlesüt- 
ve elfogadni az egyre terebélyesedő ter-
mészetellenes devianciák erőszakos nyo-
mulását, akkor itt lenne az ideje annak, 
hogy a normalitás is szót kapjon. 

Amikor hamis princípiumok válnak 
példaképpé, akkor nem árt figyelmeztet-
ni arra, hogy hová vezet ez az út. Ha a 
nyugati világ nem eszmél fel minél ha-
marabb ebből a delejes, a jóléti államok 
kínálta szabadságból, vagy inkább sza-
badosságból táplálkozó, az egészséges 
ellenálló szervezetet meggyengítő álla-
potból, akkor a semmilyen valós értéken 
nem nyugvó, leginkább a másság hamis 
tiszteletében kimerülő kultúrkör helyébe 
egész egyszerűen egy másik, de értékel-
vű civilizáció lép.

A szobrok döntögetése, a történelem 
meghamisítása, letagadása és átírása se-
hova sem vezet. Egyrészt nem lehet egy 
történelmi személy tevékenységét vagy 
eseményt egy későbbi korszak normái-
val szemlélni és ítéletet mondani felette, 
másrészt ha ezt vesszük alapul, akkor 
végeredményben nem marad semmi, 
amire végül igazodási pontként tekint-
hetnénk. A történelem nem fekete és 
fehér, a folyamatos változás és egymás-
ra kölcsönhatást gyakorló események 
alakították a ma létező állapotot. A mai 
szobordöntögetők logikájával élve leg-
végül arra kellene ráeszmélnünk, hogy 
valójában semmi sem marad, amit meg-
őrizhetnénk anélkül, hogy az újbeszél 
gondolatrendőrségének egyre erőszako-
sabb kiszolgálói vagy éppen megtévesz-
tett követői ne sütnék ránk a bélyeget. A 
hangos és erőszakos véleményformálók-
nak, és az ehhez sok esetben asszisztáló 
lokális hatalmaknak és a globális média-
terrornak azonnal gyanússá válik valaki, 
aki esetleg nem áll be szó nélkül, birka 
módjára a sorba. Aki nem hajlandó el-
fogadni az újmarxisták által erőltetett, 
és azt egyedül üdvözítőnek tartott dog-
mákat, könnyen a partvonalon találhatja 
magát. Jobb esetben meg nem értettnek, 
rosszabb esetben fasisztának bélyegzik. 
Ismerjük már ezt a jól bevált bolsevik 
trükköt a történelemből. Roger Scruton 
kiváló angol filozófus Futóbolondok, 
csalók, agitátorok című művében ránt-
ja le a leplet erről az álságos baloldali 
gondolkodásról és az azt alátámasztani 
igyekvő hazug filozófiai próbálkozásról, 
amelynek végső célja a tudat teljes átfor-

málása, a szavak kisajátítása és azok más 
tartalommal való megtöltése.

A múlt teljes eltörlésére nem ez az első 
és minden bizonnyal nem is az utolsó pró-
bálkozás. 1789 szellemi örököseinek 20. 
századi kivetülése volt a kommunizmus, 
amelynek vörös zászlajára tűzött hagy-
mázas elképzelései sem állták ki az idő 
próbáját, sőt már eleve a megvalósításuk 
is teljességgel lehetetlen volt. Ha vissza-
utalunk a „szabadság, egyenlőség, test-
vériség” hármas jelszavára, akkor szépen 
rá tudjuk vetíteni azt a kommunizmus 
valóságára. A szabadságot jól példáz-
za az egyet nem értő „reakciós” elemek 
elleni könyörtelen fellépés, a testvériség 
jegyében legyilkolt 100 milliós nagysá-
gú áldozati szám tekintetében mérni is 
tudjuk az egyenlőség megvalósulásának 
fantasztikus hatását. Mintha nem tanul-
nánk a történelemből, sajnos mostanság 
is nap mint nap látjuk azokat a kénysze-
redett intézkedéseket és azt a szolgalelkű 
megfelelési kényszert a korábban nagyra 
becsült nyugaton, ahol a többségi társa-
dalom már önként és dalolva hajtja a fejét 
a véleményterrort szolgáló 21. századi 
guillotine alá. 

Mélyen gyökerező ideológiai szem-
benállás vívja harcát jelenleg is a vi-
lágban. Ebben szükségszerű, hogy 
egy modern, európai, keresztény és 
konzervatív gondolat is utat törjön ma-
gának ahhoz, hogy felvegye a versenyt 
az új hódítókkal szemben. Ha ennek 
a most zajló trendnek és véleményter-
rornak nem sikerül gátat szabni, akkor 
Európának előbb-utóbb befellegzett. 
A többségnek nem lenne szabad meg-
riadnia attól, hogy kimondja: igenis a 
kisebbségnek kell idomulnia a többség-
hez és nem fordítva. Elég volt a liberá-
lis dekadenciából fakadó individualiz-
musból, amely arra esküdött fel, hogy 
mindent tönkretegyen, ami értéket 
képvisel egy közösség, egy nemzet, az 
antik és keresztény alapokon nyugvó 
nyugati világ számára. Éppen ezért mi-
nél hamarabb vissza kell találni a gyö-
kerekhez, a valós kereszténydemokrata 
elvekhez, a sokszínű nemzetek Euró-
pájának büszke tudatához. 

A szerző a KDNP hódmezővásárhelyi  
szervezetének titkára

Móring József Attila: 
Már emberi minimum sincs?

Július 10-én reggel egy közúti baleset során életét vesztette Koncz Ferenc, a Fidesz Borsod-Abaúj-Zemplén megyei parlamenti képviselője, Szerencs korábbi 
polgármestere. Móring József Attila, a KDNP országgyűlési képviselője, az Országgyűlés jegyzője egy Facebook-posztban üzent azoknak a gyűlölködőknek, akik 
gúnyolódtak Koncz Ferenc halálán. Az alábbiakban ez a bejegyzés olvasható.

Minap meghalt egy képviselőtársunk. Férj, három 
gyermek édesapja. Ahogy itt, a virtuális térben 
olvastam a tragikus baleset kapcsán megfogal-
mazott véleményeket, először nem akartam hinni 
a szememnek. Mert azt már régóta tudom, hogy 
a baloldal kapcsán nemzeti minimumról nem be-
szélhetünk. Na de már emberi minimum sincs? Egy 

EMBER elvesztésén gúnyolódni, máris az időközi 
választás kimenetelét mérlegelni és a többi kor-
mánypárti képviselő halálát kívánni miféle mély-
sége a léleknek? A híveiket minden szinten uszító 
véleményvezérek most miért hallgatnak sunyin? 
Tényleg azt hiszik baléknál, hogy semmi, de tény-
leg semmi sem számít? És ti, akik most felhergelve 

fröcsögtök, miféle apák-anyák vagytok? Tükörbe 
tudtok nézni? Tényleg azt hiszitek, ha minket el-
pusztítotok, a gyűlöletvezéreitek jobbá teszik a 
világotokat? Tévedtek. Jobbá a Konczferik teszik, 
akik csokival és mosollyal válaszoltak a parla-
mentben őrjöngőknek is. A szeretetet nem tudjátok 
legyőzni! Isten Veled, Feri!
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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

Fórum

Neves művészek kérték a Színház- és Filmművészeti 
Egyetemet érintő törvény megszavazását

NYÍLT LEVÉL
 
Dr. Semjén Zsolt  
miniszterelnök-helyettes úrnak
Dr. Palkovics László miniszter úrnak 
az Országgyűlés képviselőinek
 
A Színház- és Filmművészeti Egye-
temen százötvenöt éve generációk 
adják egymásnak tovább a tudást és 
a szakma szeretetét. Nemzeti kul-
túránk védelmében kinyilvánítjuk, 
hogy támogatunk minden olyan 
átalakítást, amely az egyetemen 
felhalmozott hatalmas tapasztala-

tot – továbbfejlesztve azt – nemzeti 
örökségünk megőrzésének és gyara-
pításának szolgálatába állítja.

Az elmúlt hetek történései azt bi-
zonyítják, hogy az alaposan előkészí-
tett és jövőbe mutató modellváltást a 
magyar felsőoktatási szakemberek, 
oktatók, volt és jelenlegi hallgatók 
valamint a felelős előadó-művészeti 
szakmai szervezetek meggondoltnak 
és előkészítettnek tartják.

Ezért kérjük Dr. Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes urat, tartsa 
fenn az általa benyújtott törvényja-
vaslatot.

Köszönjük Dr. Palkovics László 
miniszter úrnak, hogy érdemi tárgya-
lásokat folytatott az egyetemi közös-
ségek képviselőivel. Köszönjük, hogy 
leültette egy asztalhoz az érintette-
ket, és hatáselemzésekre, kidolgozott 
közép- és hosszú távú tervekre épülő, 
újító szándékú változást képvisel.

Kérjük az Országgyűlés képvise-
lőit, jelenlegi formájában szavazzák 
meg a törvényt.

Csakis kölcsönös tiszteletre és 
együttműködésre épülhet az a fe-
lelősségteljes, építő munka, amely 
hosszú évtizedekre meghatározza a 

nagy múltú intézmény, valamint a 
magyar színház- és filmművészet jö-
vőjét.

Hiszünk abban, hogy az új modell 
közép- és hosszú távon a teljes ha-
zai előadó-művészet javát szolgálja. 
Meggyőződésünk, hogy a tervezett 
átalakítás a színes és pulzáló ma-
gyar színházi szervezeteket hely-
zetbe hozza, művészeti fejlődésüket 
közvetve támogatja, visszaállítja a 
színészképzés eredeti céljait – ide-
értve a hazai vidéki kőszínházi há-
lózat kiváló művészekkel történő 
kiszolgálását.

Neves színészek, művészek kérték július elején nyílt levélben, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetemet alapítványi egyetemmé alakító törvényt az ere-
deti formájában tárgyalja az Országgyűlés, s a képviselők szavazzák azt meg (ez azóta meg is történt). Az alábbiakban a művészek nyílt levele olvasható.

ALÁÍRÓK:

1. Balázs Péter, Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas  színművész a Szolnoki 
Szigligeti Színház igazgatója egyko-
ri SZFE hallgató

2. Bozsik Yvette, Kossuth-díjas bal-
ett-művész, koreográfus, érdemes 
művész

3. Dörner György, Kossuth-díjas szín-
művész, kiváló és érdemes művész 
az Újszínház igazgatója egykori 
SZFE hallgató

4. Eperjes Károly, Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas  színművész a Magyar 
Érdemrend tisztikeresztjének kitün-
tetettje egykori SZFE hallgató

5. Hűvösvölgyi Ildikó, Kossuth-díjas 
színművész a Soproni Petőfi Színház 
örökös tagja a Magyar Érdemrend 
lovagkeresztjének kitüntetettje egykori 
SZFE hallgató

6. Kiss János, Kossuth-díjas bal-
ett-művész, érdemes művész

7. Kiss-B Atilla, Kossuth-, Liszt 
Ferenc- és Artisjus-díjas operaéne-
kes a Magyar Művészeti Akadémia 
elnökségi tagja a Budapesti Operett-
színház főigazgatója a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem adjunktusa

8. Koncz Gábor, Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színművész, rendező, 
érdemes művész a Hallhatatlanok 
Társulata, a Soproni Petőfi Színház 
és a Turay Ida Színház örökös tagja 
egykori SZFE hallgató

9. Kubik Anna, Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas  színművész, érdemes 
művész egykori SZFE hallgató

10. Székely László, Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas díszlettervező, a Nemzet 
Művészea Budapesti Katona József 
Színház és a Budapesti Kamaraszín-
ház alapító tagja

11. Vidnyánszky Attila, Kossuth- és 
Jászai Mari-díjas színházi rendező 
Magyar Örökség-díjas a Magyar 
Köztársasági Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetettje

12. Zsuráfszky Zoltán, Kossuth-díjas 
táncművész, koreográfus a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes művészeti 
vezetője a Magyar Érdemrend 
lovagkeresztjének kitüntetettje

13. Andrási Attila, Magyar Kanizsai 
Udvari Kamaraszínház igazgatója

14. Apáti Bence, balett-táncos a Bu-
dapesti Operettszínház balett-igaz-
gatója

15. Bán Teodóra, igazgató, táncmű-
vész, koreográfus

16. Benedek Gyula, színművész, ren-
dező egykori SZFE hallgató

17. Benkő Péter, kétszeres Jászai Ma-
ri-díjas színművész egykori SZFE 
hallgató

18. Besenczi Árpád, Jászai Mari-díjas  
színművész, a zalaegerszegi Hevesi 
Sándor Színház igazgatója egykori 
SZFE hallgató

19. Blaskó Balázs, Jászai Mari-díjasz-
színművész, színházi rendező az 
egri Gárdonyi Géza Színház igazga-
tója egykori SZFE hallgató

20. Császár Angéla, Jászai Mari-dí-
jas  színművész, kiváló és érdemes 
művész egykori SZFE hallgató

21. Cseke Péter, Jászai Mari-díjas szín-
művész, rendező, érdemes művész a 
Kecskeméti Katona József Nemzeti 
Színház igazgatója egykori SZFE 
hallgató

22. Darvasi Ilona, jelmez- és díszletter-
vező a Magyar Érdemrend lovagke-
resztjének kitüntetettje Príma-díjas a 
Turay Ida Színház igazgatója

23. Dánielfy Zsolt, Jászai Mari-díjas 
színművész egykori SZFE hallgató

24. Dr. Galántai Csaba, színháztörté-
nész Blattner Géza-díjas bábművész

25. Dr. Várszegi Tibor, Phd. 
egyetemi docens

26. Horányi László, Jászai Mari-díjas 
színművész, rendező az Esztergomi 
Várszínház igazgatója

27. Ivancsics Ilona, színművész az 
Ivancsics Ilona és Színtársai alapító-
ja egykori SZFE hallgató

28. Juhász Károly, színművész egykori 
SZFE hallgató

29. Kaszás Géza, színművész egykori 
SZFE hallgató

30. Kálló Béla, Jászai Mari-díjas  szín-
művész

31. Kálomista Gábor, Balázs Béla-dí-
jas filmproducer, a Thália Színház 
igazgatója

32. Kis-Domonkos Márk, Jászai 
MAri-díjas  színművész a Déryné 
Társulat igazgatója egykori SZFE 
hallgató

33. Kiss József, Jászai Mari-díjas 

színművész, rendező egykori SZFE 
hallgató

34. Koltay Gábor, Balázs Béla-díjas 
filmrendező, érdemes művész a Ma-
gyar Érdemrend tisztikeresztjének 
kitüntetettje egykori SZFE hallgató

35. Kolti Helga, színművész egykori 
SZFE hallgató

36. Körtvélyessy Zsolt, Jászai Mari-dí-
jas színművész, kiváló és érdemes 
művész a Kecskeméti Katona József 
Nemzeti Színház örökös tagja

37. Kőszegi Ákos, Jászai Mari-díjas 
színpadi és szinkronszínész egykori 
SZFE hallgató

38. Krizsik Alfonz, színművész, 
rendező

39. Kulcsár Lajos, színművész
40. Laklóth Aladár, színművész a 

Soproni Petőfi Színház örökös tagja a 
Magyar Érdemrend lovagkeresztjének 
kitüntetettje egykori SZFE hallgató

41. Meleg Vilmos, színművész
42. Mikó István, Jászai Mari-díjas  

színművész, rendező, érdemes 
művész a Magyar Köztársasági Ér-
demrend kiskeresztjének kitüntetett-
je egykori SZFE hallgató

43. Nemcsák Károly, Jászai Mari-dí-
jas  színművész, érdemes művész 
a József Attila Színház igazgatója 
egykori SZFE hallgató

44. Nagy Viktor, Jászai Mari-díjas  
rendező, érdemes művész egykori 
SZFE hallgató

45. Ókovács Szilveszter, operaénekes a 
Magyar Állami Operaház főigazgatója

46. Pataki András, Jászai Mari-díjas  
rendező a Soproni Petőfi Színház 
igazgatója

47. Pfeiffer Gyula, a Budapesti Ope-
rettszínház főzeneigazgatója

48. Pozsgai Zsolt, Balázs Bála-díjas 
drámaíró, színházi és filmrendező, 
forgatókönyvíró

49. Pregitzer Fruzsina, Jászai Ma-
ri-díjas  színművész egykori SZFE 
hallgató

50. Ráckevei Anna, Jászai Mari-díjas 
színművész, kiváló és érdemes mű-
vész egykori SZFE hallgató

51. Rátóti Zoltán, Jászai Mari-díjas 
színművész, kiváló és érdemes mű-
vész egykori SZFE hallgató

52. Rónai Pál, a Budapesti Operettszín-
ház karmestere

53. Rozgonyi Ádám, rendező, filmren-
dező, egyetemi tanár

54. Rubold Ödön, Jászai Mari-díjas  
színművész, érdemes művész a 
Magyar Köztársasági Érdemrend 
lovagkeresztjének kitüntetettje 
egykori SZFE hallgató

55. Rusz Milán, Jászai Mari-díjas  szín-
művész a Magyarországi Szerb Szín-
ház vezetője egykori SZFE hallgató

56. Sáfár Mónika, Jászai Mari-díjas  
színművész egykori SZFE hallgató

57. Seregi Zoltán, színész, rendező a 
Békéscsabai Jókai Színház igazgató-
ja egykori SZFE hallgató

58. Szabó Ágnes, Gózon Gyula Kama-
raszínház igazgatója

59. Szarvas József , Jászai Mari-díjas 
színművész, kiváló és érdemes művész 
a Magyar Érdemrend lovagkeresztjé-
nek kitüntetettje egykori SZFE hallgató

60. Szolnoki Tibor, Jászai Mari-díjas  
színművész egykori SZFE hallgató

61. Sztárek Andrea, színművész, ren-
dező egykori SZFE hallgató

62. Takács Bence, előadóművésza 
Magyar Művészeti Akadémia ösz-
töndíjasa

63. Tóth Auguszta, Jászai Mari-díjas 
színművész, érdemes művész egy-
kori SZFE hallgató

64. Tóth Károly, színművész, Móricz 
Zsigmond Színház

65. Ujhelyi Kinga, Jászai Mari-díjas 
színművész

66. Ujréti László, Jászai Mari-díjas 
színművész a József Attila Színház 
örökös tagja egykori SZFE hallgató

67. Újvári Zoltán, Jászai Mari-díjas 
színművész egykori SZFE hallgató

68. Varga Éva, Jászai Mari-díjas szín-
művész egykori SZFE hallgató

69. Varga Miklós, énekes, színművész 
a Magyar Köztársasági Érdemrend 
lovagkeresztjének kitüntetettje

70. Vesztergombi Anikó, jelmeztervező
71. Vitézy László, Balázs Béla-díjas 

producer, forgatókönyvíró, film-
rendező, kiváló és érdemes művész 
egykori SZFE hallgató

72. Wisher Johann, színművész, szín-
házigazgató

73. Zsadon Andrea, Jászai Mari-díjas 
színművész, operaénekes a Magyar 
Köztársasági Érdemrend lovagke-
resztjének kitüntetettje

Hazank_julius.indd   11 2020. 07. 27.   12:42



HAZÁNKMozaik12 AZÁN
S-JÚNIUS

Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI
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Széchenyi Zsigmond az igaz magyar vadász ideáltípusa 
Széchenyi Zsigmond nemcsak a leg-
nagyobb magyar vadász, de ő „a ma-
gyar vadász”, annak ideáltípusa, aki 
pontosan mutatja, mi a különbség az 
igaz vadász és a puskás ember között 
– fogalmazott Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes július 17-én Balaton-
györökön, a néhai vadász, író szobrá-
nak leleplezésekor.

Semjén Zsolt véleménye szerint a 
néhai gróf örök példa a mindenkori 
magyar vadászok számára, és ő az, 
akin keresztül a nem vadászok is meg-
sejthetik, átérezhetik, hogy mit jelent 
vadásznak lenni.

Az ember részese a naturának és 
részese a kultúrának, a naturának a 
gyermeke, a kultúrának a teremtője. A 
vadászlétnek éppen az a lényege, hogy 
ez a kettő a legtermészetesebb módon 
esik egybe – jelentette ki a politikus.

Semjén Zsolt azt mondta: a termé-
szeti lét maga a vadászlét, hiszen mind-
annyiunk őse vadászott, ha nem tette 
volna, nem maradt volna életben, és 
most nem lennénk itt; ennek az örök-
sége az a szenvedély, ami minden va-
dászban benne él. Emlékeztetett: ami-
kor az ember létrehozta a kultúrát, az a 

kezdet kezdetén a vadászathoz kapcso-
lódott, elég, ha a rítusokra, a fegyve-
rek díszítésére, az állatok ábrázolására 
gondolunk.

Senki sem tudott olyan szépen 
írni a vadászati szenvedélyről, mint  
Széchenyi Zsigmond, aki a leghitele-
sebben boncolta az emberi természet-
ben lévő vadászati szenvedélyt, annak 
gyökerét és mai meglétét. Egyben a 
bajor-osztrák-cseh-magyar vadászati 

kultúra megtestesítője, örököse is volt, 
könyvei pedig nem pusztán a vadásza-
tok leírásai, hanem néprajzi, történelmi 
ismeretek például Afrikáról.

Széchenyi Zsigmond személye 
az egész magyar vadásztársadalom 
és a nem vadászok számára is meg-
kerülhetetlen jelentőségű, mert raj-
ta keresztül be lehet mutatni, „mi a 
különbség az igaz vadász és a pus-
kás ember között” – fogalmazott.  

„Czinege elvtárs vagy néhány újgaz-
dag figura idézőjelbe tett vadászata 
az a puskás ember vadászata, Széche-
nyié pedig az igaz vadász vadászata”. 
Ez a különbség az „actus hominis, az 
ember cselekedete” és az „actus hu-
manus, az emberi cselekedet” között 
– tette hozzá Semjén Zsolt.

A kormányfőhelyettes rámutatott: a 
vadász-író magyarsága példaértékű, 
hiszen a magyar nyelv szépségével zse-
niálisan tudott fogalmazni, hitvallását 
pedig jól mutatja, hogy itt maradt, nem 
ment el Nyugatra, pedig megtehette 
volna.

Széchenyi Zsigmond (1898-1967) 
Afrika-vadász, utazó, író kitelepí-
tettként először a Tiszántúlra, majd 
1951-ben befogadottként Balaton-
györökre került, ahol 1959-ig élt. 
Alakját Orr Lajos szobrászművész 
formálta bronzba.

Bíró Róbert, a település polgár-
mestere a Balaton-parti móló tövé-
ben elhelyezett alkotás leleplezésekor 
elmondta: jövőre lesz 900 éve, hogy 
Balatongyörököt először említették 
írásban, az évfordulós ünnepi sorozat 
nyitánya is volt a szoboravatás.

Az első sorban (középen) Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, mellette 
Széchenyi Zsigmondné. A szobor mellett Bíró Róbert polgármester

Átadták a ciszterciek siófoki családi apartmanházát 
Az átadáson Rétvári Bence, az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának 
parlamenti államtitkára azt mondta: 
a családok védőszentjéről elnevezett 
apartmanház egyik missziója, hogy 
családi közösségeket lásson vendégül. 
Azok a családok, amelyek közösen 
élik egyházi életüket, szabadidejüket 
is egy ilyen célra létrejött központban 
tölthetik el, ezáltal erősítik egymásban 
a család iránti elkötelezettséget – tette 
hozzá.

Az államtitkár kiemelte, hogy a cisz-
terci rend a klerikális szerepe mellett a 
világi életben, a gazdaságban is jelen-
tős teljesítményt ért el az elmúlt évszá-
zadokban.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkára hangsúlyozta: az 
egyháznak mindig fontos volt a család, 
a kormány támogatási rendszere is a 
családok tiszteletéből fakad.

II. János Pál pápát idézve azt mond-
ta, hogy „a szuverén nemzet mindig 
erős, hivatásuk és történelmi küldeté-
sük tudatában lévő családokból áll”. Az 
államtitkár kijelentette: az elmúlt tíz év 
eredménye, hogy a teljes termékenysé-
gi arányszám a 2010-es 1,25-ről 1,49-re 
emelkedett. A házasságkötések száma 
2010 óta 80 százalékkal nőtt, a válások 
száma 27, az abortuszok száma 36 szá-

zalékkal csökkent. Ez utóbbi 77 ezer 
magzat életét jelenti – jegyezte meg.

Witzmann Mihály, Siófok fideszes 
országgyűlési képviselője többek kö-
zött arról beszélt, hogy az apartman-
ház a város idegenforgalmára is jó ha-
tással lesz. Az épületegyüttest Bérczi  
László Bernát, a Zirci Ciszterci Apát-
ság apátja áldotta meg. Az ötvenfős 
létesítményben, amelyet a ciszterci 
rend 2011-ben létrehozott szervezete, 
a Familiare Társadalomszervező Köz-
pont üzemeltet, 11 apartmant és több 
közösségi teret alakítottak ki. Elsősor-
ban nagyobb családok számára biztosít 
kikapcsolódási, üdülési lehetőséget.
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