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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Kötelességünk, hogy a kereszténydemokrata
értékeket a közéletben is képviseljük

Frakcióülés a parlament őszi ülésszaka előtt 
A járványhelyzetre tekintettel a 
szokásos, kihelyezett frakcióülés 
helyett rövidebb, budapesti tanács-
kozáson egyeztette szeptember 17-
én a Kereszténydemokrata Néppárt 
parlamenti képviselőcsoportja az 

őszi ülésszak várható feladatait.
Simicskó István frakcióvezető ér-

tékelte a mögöttünk álló időszak par-
lamenti munkáját, a frakció kommu-
nikációját és az őszi ülésszak várható 
eseményeit.

Semjén Zsolt pártelnök általános 
helyzetértékelést adott, majd a koro-
navírus-járvány elleni fellépés fon-
tosságáról és Magyarországra gya-
korolt hatásairól beszélt.

Latorcai János frakcióigazgató az 

előttünk álló hónapok parlamenti me-
netrendjét és egyéb technikai részlete-
ket osztott meg a jelenlévőkkel.

Ezt követően a párt és a frakció ve-
zetői a KDNP képviselőinek felveté-
seire válaszoltak.

A KDNP képviselőcsoportja Máriapócsra zarándokolt
Máriapócsra zarándokolt szeptember 10-én Mátészalkáról a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakciója. A politikusok kétnapos imádságos együttlé-
tük során a Szűzanya segítségét kérték munkájukhoz és kereszténydemokrata küldetésük beteljesítéséhez. A frakció zarándoklatát lelkileg is erősítette megtisztelő 
részvételével Kocsis Fülöp érsek-metropolita, Orosz Atanáz és Szocska A. Ábel görögkatolikus püspök. A zarándoklat végén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes, a KDNP elnöke mondott beszédet.

Semjén Zsolt beszédében emlékezte-
tett arra: a jelenleg uralkodó liberális 
felfogás szerint keresztény módon és 
keresztény alapokon, vállaltan keresz-
tény tanításra épülő politikát nem lehet 
folytatni. Kétségbe vonják az egyház 
jogát is arra, hogy közéleti kérdésekben 
megszólaljon. Szerintük maradjon meg 
a szorosan vett teológiai vagy hitéleti, 
esetleg erkölcsi kérdéseknél.

A KERESZTÉNY 
POLITIZÁLÁS LÉTJOGA

A KDNP elnöke rámutatott: Jézus 
Krisztus nem egy hitbuzgalmi egye-
sületet hozott létre, hanem amikor az 
egyházat megalapította és az evangé-
liumát meghirdette, az élet minden 
területén egyetemes és örök tanítást 
adott. Az evangélium térben, időben 
témáját tekintve egyetemes. „Jézus 
Krisztus teste az egyház, ami reflek-

tál a Krisztus-eseményre, korról korra 
megfogalmazza az evangélium örök 
értékeit, és a társadalom kihívásai 
alapján a maga társadalmi tanítását. 
És nekünk, kereszténydemokratáknak 
az a feladatunk, hogy az egyház tár-
sadalmi tanítását mintegy aprópénzre 
váltsuk a mindennapok életében, az 

önkormányzatokban, a parlamentben, 
mindenhol, ahol az emberek életét 
érinti a közösséggel való foglalkozás, 
a politika. Tehát az evangéliumból 
következik az egyház társadalmi taní-
tása, és abból következik a keresztény 
politika” – fogalmazott. Emlékeztetett 
arra, hogy gyakran halljuk: az egyház 

tartson egyenlő távolságot a különböző 
politikai filozófiák között. Rámutatott: 
egyrészt nyilvánvalóan abszurd, hogy 
az egyház egyenlő távolságra legyen 
azoktól, akik az ő társadalmi tanítását 
képviselik és azoktól, akik a szöges el-
lentétét képviselik az evangélium által 
hirdetettnek – gondoljunk a különböző 
devianciákra, családellenességre, egy-
házellenességre és így tovább. De van 
ennél egy lényegibb, mélyebb problé-
ma is az „egyenlő távolság igényével” 
szemben – tette egyértelművé Semjén 
Zsolt. Hiszen ahhoz, hogy az egyház 
egyenlő távolságot foglaljon el a külön-
böző pártoktól, az egyháznak kellene 
lesnie, hogy mikor melyik politikai 
párt éppen milyen nézeteket képvisel, 
és aszerint sasszéznia jobbra vagy bal-
ra, hogy mindig egyforma távolságra 
legyen tőlük, ami nyilvánvaló képte-
lenség.

Folytatás a 4-5. oldalon
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

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

Hollik István (képünkön) kijelen-
tette: az egész baloldal kezdettől 
fogva sumákol a szerencsi időközi 
választáson induló jelöltjük viselt 
dolgaival kapcsolatban. Egyre több 
olyan ügy lát azonban napvilágot, 
ami miatt érdemes lenne a balol-
dalnak válaszokat adnia – folytatta. 
Példaként említett antiszemita és 
cigányellenes megnyilvánulásokat, 
homályos, egyre botrányosabb cég-
ügyeket, a munkavállalók bérének 
visszatartását, illetve fegyverrel 
való fenyegetésüket.

Ezt követően újabb súlyos dolgok 
láttak napvilágot, sajtóhírek sze-
rint megtalálták Bíró László stró-
manjait, akiknek segítségével be-
döntötte a Hegyalja Mix Szociális 
Szövetkezetet, amelyik nem fizette 
ki az alkalmazottait, és amelynek 
évekig a politikus volt a vezetője 
– mondta Hollik István. Felhívta 
a figyelmet arra, a baloldal jelöltje 
annak ellenére nem fizette ki a dol-
gozókat, hogy több mint 50 millió 

forintos állami támogatást kapott 
a szövetkezet, pont a munkahelyek 
megvédése érdekében. Senki nem 
bízhat a baloldal jelöltjében, még 
egy céget sem tudott elvezetni, és 
a munkavállalókat nem fizette ki – 
összegzett a Fidesz kommunikációs 
igazgatója, aki szerint Bíró László 

inkább eltüntette az ötvenmillió fo-
rintos támogatással kitömött céget, 
hogy ne kelljen fizetni a dolgozók-
nak. Ez is alátámasztja szerinte a 
megfélemlített és kisemmizett var-
rodai dolgozók korábbi beszámoló-
ját, miszerint Bíró László fegyver-
rel is megfenyegette őket.

Azzal összefüggésben, hogy Bíró 
László azt állította, a céget egy szak-
értői csapatnak adta tovább, a kor-
mánypárti politikus elmondta: ezalatt 
egy elhunyt alkoholistát és két olyan 
embert kell érteni, akik egy romos 
házba voltak bejelentve. Utóbbit alá-
támasztandó egy képet is felmutatott 
a lakhatásra alkalmatlan ingatlanról. 
Értékelése szerint ezek az emberek 
strómanok, akiknek az lett volna a 
feladatuk, hogy „elvigyék a balhét” 
Bíró László helyett.

Hollik István azt is mondta, hogy a 
jelölt mögött az a Gyurcsány Ferenc 
áll, aki korábban bezáratta a szeren-
csi cukorgyárat, azt a vállalkozást, 
ami a körzetben több ezer embernek 
biztosított munkát és megélhetést.

A kommunikációs igazgató ösz-
szegzése szerint a szerencsi munka-
helyeket Bíró Lászlóra bízni olyan, 
mintha a kecskére bíznák a káposz-
tát. A baloldal jelöltje nem munkahe-
lyeket teremtene, hanem tönkretenné 
azokat, ahogy ezt tette az általa veze-
tett szociális szövetkezetnél – értékelt 
a KDNP-s országgyűlési képviselő.

Bíró László, a baloldal szerencsi jelöltje nem munkahelyeket teremtene, hanem tönkretenné azokat – mondta Hollik István szeptember végi budapesti 
sajtótájékoztatóján. A kormánypárti politikus sajtóhírek alapján arról is beszélt, hogy megtalálták Bíró László strómanjait.
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Elegendő lélegeztetőgép áll 
rendelkezésre a kórházakban? –  

kérdezte a parlamentben Nacsa Lőrinc
Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője arról 
szólt az Országgyűlésben, hogy a koronaví-
rus-járvány első hulláma elleni harcot sike-
resen megvívta Magyarország. A baloldalra 
azonban nem lehet számítani a védekezésben 
most sem – mondta –, ott folytatják, ahol az 
első hullámnál abbahagyták, most kamuhíre-
ket terjesztenek, például azt, hogy nincs elég 
lélegeztetőkészülék. Elegendő lélegeztetőgép 
áll rendelkezésre a kórházakban? – tette a fel 
a kérdést.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának parlamenti államtitkára 
azt felelte: a járvány első hulláma idején is 
álhíreket gyártott a baloldal, és ezt folytatja 
ősszel is például a lélegeztetőgépekről. Jelen-
leg több mint 100 millió maszk, 95 millió pár 
gumikesztyű és jóval több mint 10 ezer léle-
geztetőgép áll rendelkezésre – közölte. Rá-
mutatott: tavasszal azzal támadta a baloldal a 
kormányt, hogy túl kevés a lélegeztetőkészü-
lék, most pedig azzal, hogy túl sok van belőle.

Amennyiben valakinek a kontaktku-
tatás kapcsán szükséges a tesztelése, 
a háziorvos időpontot kérhet a 17 am-
buláns mintavételi pont valamelyikére, 
ha a jelentkező tünet- és panaszmentes 
– hívta fel a figyelmet az Emberi Erő-
források Minisztériumának parlamenti 
államtitkára.

Rétvári Bence közlése szerint ebben 
az esetben nem kell várni a mentőre, 
hanem a háziorvos közreműködésével 
kapott időpontban lehet részt venni a 

tesztelésen; az adott mintavételi ponton 
mentődolgozók veszik le a mintát. A 
tesztelésre várókat 30 perces időközök-
kel hívják be, a fél óra alatt maximum 
15 ember jelenhet meg. A tesztelések 8 
és 22 óra között zajlanak.

Arra törekszünk, hogy minden 
esetben mindenki a számára leg-
megfelelőbb és a legkevesebb kelle-
metlenséggel járó tesztelési módot 
tudja választani – fogalmazott az  
államtitkár.

Országosan 17 ambuláns mintavételi pont 
segíti az ingyenes tesztelést

Hollik István:  
Meg kell emlékezni  
az őszödi beszédről

Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője szeptember 
közepén az Országgyűlésben az őszödi Gyurcsány-beszéd ki-
szivárgásának tizennegyedik évfordulójáról emlékezett meg 
napirend előtti felszólalásában, „idén 30 éves demokráciánk 
történetének legnagyobb szégyenfoltjaként” említve az abban 
elhangzottakat.

Hangsúlyozta: a hazugsággal nyert választás ténye egyér-
telmű, ha máig is magyarázza azt Gyurcsány Ferenc, aki 
utóbb szétverette az utcára vonuló tüntetőket.

A kereszténydemokrata képviselő megjegyezte, a „nyilván-
valóan illegitim kormány” nem nézett szembe saját tetteivel, 
megmutatva, hogy „mindenre képes a hatalomért, semmilyen 
eszköztől nem riad vissza és nincs lelkiismerete sem”.

Hollik István szerint Gyurcsány Ferenc mindenkit átvert, 
különösen azokat, akik bíztak benne és rá szavaztak, és az 
egész világ előtt járatta le az országot azzal, hogy külföldön 
is valótlanságokat állított a helyzetről. Ezt a leckét újra és újra 
fel kell emlegetnünk, mert a baloldal nem változott semmit – 
tette hozzá, példaként említve, hogy most a vírus elleni véde-
kezést támadják, de konstruktív kritikát nem mondanak.

Rétvári Bence – Hollik István felszólalásának gondolatát 
továbbvezetve – a demokrácia egyik mélypontjának nevezte, 
ami 2006-ban történt, megjegyezve, Gyurcsány a beszédre és 
a Budapest utcáin elharapózó erőszakhullámra is büszke volt.

A mostani helyzetről szólva kijelentette, „az egész magyar-
országi baloldal felvette a Gyurcsány-maszkot”, a Jobbik akár 
arra is hajlandó, hogy törpe méretűre csökkentse frakcióját, 
hogy kizárja az ellenzéki összefogást ellenzőket.

Azbej Tristan államtitkár témával kapcsolatos véleménye a 
10. oldalon olvasható
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Kormány, párt, frakció

Latorcai János: Senkit sem hagyott érintetlenül nemzeti traumánk, Trianon

„Valahol aláírtak valamit, valahol 
megalkudtak valamit, valahol leosz-
tottak valamit; valahol egy nyitott 
ajtót becsaptak, hogy legyen az zár-
va örökre. Ahová a magunk erejével, 
ezer esztendő munkájával kapasz-
kodtunk, és minden lépcsőfokot a 
magunk izmaival és eszével vágtunk 
a magunk vérével öntözött irdatlan 
sziklába: onnan dobtak le minket. 
Tudjuk miért”

- idézte Kós Károly építész, író, grafi-
kus gondolatait Vashegyi György, a 
Magyar Művészeti Akadémia (MMA) 
elnöke a kiállítás-megnyitóján.

Hozzátette: ez a miért, a 100 éve alá-
írt békediktátum miértje a két világ-

háború közötti magyar kulturális élet 
majdnem minden alkotóját mélyen 
megrázta és foglalkoztatta, és a mai 
napig foglalkoztatja a kortárs alkotó-
kat. Az erről való közös gondolkodás-
ban fogant az MMA Iparművészeti 
és Tervezőművészeti Tagozata szer-
vezésében megvalósult tárlat, amely-
nek célja, hogy több mint 50 művész 
mintegy 80 műtárgyának kiállításával 
kortárs képző- és iparművészeti kont-
extusban értelmezze a trianoni bé-
keszerződés 100. évfordulóját.

Latorcai János, az Országgyűlés 
alelnöke, a tárlat fővédnöke levelét 
Dóka Andrea színművész olvasta fel.

„A jelentős írók, költők, gondol-
kodók, tudósok, politikusok és nem 
utolsósorban a képző- és iparművé-

szek közül senkit sem hagyott érin-
tetlenül nemzeti traumánk” – hang-
súlyozta a fővédnök. Kiemelte: ez a 
tárlat nemcsak gyönyörködtet, hanem 
elsősorban gondolkodásra késztet. 
Választ kell keresnünk arra a kér-
désre, hogy mit jelent Trianon a ma 
élő magyaroknak és személy szerint 
magunknak. Erre a kérdésre nem le-
het csupán racionálisan, érzelmek és 
lélek nélkül válaszolni. A műalkotás 
a lélek tápláléka, amelyre manapság 
nagy szükségünk van.

Takaró Mihály irodalomtörténész 
elmondta, hogy a kiállítás címét Ju-
hász Gyula Trianon című versének 
örökérvényű sora adja. Hozzátette: 
az 57 rangos magyar művész tárlata 
önmagán messze túlmutat, ugyanis 

kiállás is egyben. Felhívta a figyel-
met többek között a 45 textilművész 
alkotta Kárpit határok nélkül című 
alkotásra, Stefanovits Péter térkom-
pozíciójára, Fekete György művére 
és Kecskés Ágnes „megrendítő, szőtt 
metaforájára”. Kiemelte a tárlat sok-
színűségét, mint mondta, a kiállítást 
plakátok, drapériák, fotók, vásznak, 
szobrok, kisplasztikák gazdagsága 
jellemzi.

A 2021. január 31-ig látható kiállí-
tás kurátora Kókay Krisztina grafi-
kus- és textilművész, a társszervező 
a Trianon Kutató Intézet. A kiállítás-
hoz kísérőprogramok kapcsolódnak a 
következő hónapokban, így egyebek 
mellett lesz író-olvasó találkozó, tár-
latvezetések és könyvbemutató is.

„Mert nem lehet feledni” címmel mintegy félszáz képző- és iparművész alkotásait bemutató tárlat nyílt a trianoni békediktátum 100. évfordulójára 
emlékezve szeptember 17-én a Pesti Vigadóban.

KDNP.HU – HÍR TV

Schanda Tamás: Már csaknem 110 ezer nyelvvizsgamentes diploma kiosztására került sor
Mintegy 110 ezer friss diplomát állí-
tottak ki a felsőoktatási intézmények 
a nyelvvizsgákkal összefüggő enged-
ményeknek köszönhetően – jelentette 
be közösségimédia-oldalán az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium 
(ITM) parlamenti és stratégiai állam-
titkára szeptember elején. Schanda 
Tamás emlékeztetett: azért döntöttek 
tavasszal a korábban előírt követel-
mények időszakos eltörlése mellett, 

mert a koronavírus-járvány idején 
nemcsak az emberek egészségét és 
életét, de a gazdaságot, a magyar em-
berek megélhetését is védeni kell.

„A változtatásnak köszönhetően az 
érintett fiatalok jobb munkaerőpiaci 
helyzetbe kerültek, hiszen olyan állá-
sokat is megpályázhattak, amelyeket a 
diplomájuk kézhezvétele előtt nem. A 
munkáltatók pedig így is biztosak lehet-
nek abban, hogy megfelelő szaktudással 

rendelkeznek a jelentkezők, hiszen a 
záróvizsgát letették, bizonyították, hogy 
elsajátították a szükséges ismereteket” – 
mutatott rá az államtitkár.

Kitért arra: a gazdaságvédelmi ak-
cióterv egyik első intézkedése volt, 
hogy akik 2020. augusztus 31-ig zá-
róvizsgát tettek, nyelvvizsga nélkül 
is megkaphatták diplomájukat

A rendelkezés a doktori képzések 
kivételével minden képzési formá-

ra, a korábbi főiskolai és egyetemi 
képzésekre, az alapképzésekre, mes-
terképzésekre, osztatlan képzésekre 
és a felsőoktatási szakképzésekre is 
vonatkozik, a finanszírozási formától 
(ösztöndíjas vagy önköltséges) füg-
getlenül. A lehetőséggel azok is élhet-
nek, akiknek akár több nyelvvizsgát, 
felsőfokú vagy szakmai nyelvvizsgát 
kellett volna tenniük a diplomaszer-
zéshez – közölte Schanda Tamás.

Simicskó István: Felelősek vagyunk a teremtett világért 

– Melyek az őszi ülésszak legfonto-
sabb témái a Kereszténydemokrata 
Néppárt szerint?
– Az ősszel előttünk álló legfontosabb 
feladat, hogy hatékonyan védekezzünk 
a járvány második hullámával szem-
ben úgy, hogy a gazdaság működését is 
megóvjuk. Különös gondot fogunk for-
dítani a munkahelyek védelmére, mert a 
rendkívüli helyzetben is biztosítani kell 
az emberek megélhetését és a családok 
biztonságát. Mindannyian felelősek 
vagyunk a teremtett világért. Ennek 
jegyében fogunk döntéseket hozni az 
előttünk álló időszakban.
– Harrach Pétert követi a KDNP 
országgyűlési frakciójának az élén. 
Mennyiben lesz más az ön vezetési 
stílusa?
– Minden ember más habitusú, így egy 
személyiség sajátosságai önmagukban 
is újdonságot, egy másfajta színt visznek 
a képviselőcsoport mindennapjaiba. Di-
namikusan fogjuk képviselni a magyar 
emberek érdekeit és meghozunk min-

den szükséges döntést, hogy megvéd-
jük őket, ugyanakkor a KDNP-frakció 
munkáját továbbra is a megfontoltság 
fogja jellemezni.
– A koronavírus-járvány árnyéká-
ban kezdődik az őszi ülésszak. Mi-
lyen óvintézkedésekkel készülnek a  
KDNP-frakció tagjai az országgyűlé-
si munkára?

– A parlamenti munka nem áll 
le. Magyarországnak működ-
nie kell! A parlamenti belépés-
kor a járvánnyal kapcsolatos 
ellenőrzéseken való részvétel 
minden képviselő saját belátá-
sától függ. Frakciónk minden 
tagja egyetért abban, hogy el-
sődlegesen a biztonságot kell 
szem előtt tartanunk, ezért 
másokra tekintettel, példa-
mutatóan segítjük a biztonság 
érdekében tett intézkedések 
maradéktalan érvényesülését.
– A hazafias és honvédelmi 
neveléssel kapcsolatos fel-

adatait megtartja a frakcióvezetés 
mellett?
– Minden közösség ereje a szellemisé-
gében, az összetartozás érzésében rej-
lik. A hazaszeretet egy szívbe írt örök 
törvény, amely a nemzet közös nevezője 
lehet mindenkor. A fiatalok hazafias és 
honvédelmi nevelése a szívügyem. El-
engedhetetlenül fontos célkitűzésnek 

tartom, hogy a felnövekvő generációk 
mindenkor szabadon megélhessék ma-
gyarságukat, és hazájuk, embertársaik 
iránt tevékeny törődéssel viseltessenek.
– Mire számít a baloldal részéről a 
parlamentben, főleg annak tükrében, 
hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
6-os választókerületében az október 
11-i időközi országgyűlési választáson 
a jobbikos Bíró László személyében 
rasszista, antiszemita jelöltet juttat-
nának a magyar Országgyűlésbe?
– A XXI. században itt lenne az ideje, 
hogy ilyen kérdésben egyetértés legyen, 
és rasszista, antiszemita jelölt szóba se 
kerülhessen. Az ország nem számítha-
tott a baloldalra, amikor tavasszal kirob-
bant a járvány, és gyorsan kellett csele-
kedni. A sikeres védekezés szabályait 
rögzítő koronavírus-törvényt nem sza-
vazták meg, csupán hamis videókkal és 
álhírekkel tartották bizonytalanságban 
a magyarokat. Tartok attól, hogy ősszel 
sem reménykedhetünk abban, hogy az 
emberek mellé állnak a bajban.

Az emberek megélhetésének biztosítását, a családok biztonságát, a gazdaság működőképességének biztosítását tartja az Országgyűlés őszi ülésszaka 
legfontosabb feladatának Simicskó István. A Kereszténydemokrata Néppárt új frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek adott interjúban dinamikusabb, 
de továbbra is megfontolt munkát ígér.
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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
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

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

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

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

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

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

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

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

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

Máriapócsra zarándokolt a Kereszténydemokrata 
Néppárt országgyűlési képviselőcsoportja 

Folytatás az 1. oldalról
Semjén Zsolt reflektált a Kocsis Fülöp 
metropolita prédikációjában elhangzot-
takra, mely szerint a mai kor alapeszmé-
it – szabadság, egyenlőség, testvériség – 
bizonyos értelemben szembefordítottak 
az egyház tanításával. „Látjuk azt, hogy 
ezeket a fogalmakat egymásól szétsza-
kították, és a szabadságból szélsőlibe-
ralizmust csináltak, aminek a szomorú 
következménye a vadkapitalizmus em-
bertelensége; az egyenlőségből kollek-
tivizmust csináltak – láttuk, hogy mit 
jelent a kollektivizmus akár az osztály-
szocializmus, akár a faji szocializmus, 
akár a kommunizmus, akár a nácizmus 
vonatkozásában, vagyis micsoda tragé-
diát okoztak ezek az emberiségnek. És 
miközben a szabadságot eltorzították, 
az egyenlőséget eltorzították, a testvé-

riséget elfelejtették. A kereszténységben 
a szabadság–egyenlőség–testvériség 
ősegységben van, és nem egymással 
szemben állnak az értékek, hanem egy 
forrásból merítenek és egy irányba mu-
tatnak” – mondta a kereszténydemokra-
ta pártelnök.

KERESZTÉNYDEMOKRÁCIA 
KONTRA LIBERALIZMUS ÉS 

SZOCIALIZMUS
Magyarország miniszterelnök-helyette-
se szerint mindig reflektálni szükséges 
az egyház társadalmi tanítására, ahol öt 
alapvető értéket különböztetünk meg. 
Az igazságosságon és a közjón túl a to-
vábbi három különösen is a keresztény-
demokrácia alapját képezi: a perszona-
litás, vagyis a személy tiszteletének az 
elve, a szolidaritás, vagyis a közösség 

elve és a szubszidiaritás, vagyis a ket-
tő harmóniába hozásának az elve. E 
mentén érdemes összehasonlítani a ke-
reszténydemokráciát a XX. században 
született másik két nagy politikai filo-
zófiával, a liberalizmussal és a szocializ-
mussal. „Mi a keresztény tanítás alapján 
azt mondjuk, hogy neked, liberális ba-
rátom, igazad van, amikor az ember 
személyméltóságát hangsúlyozod, csak 
annyira túlzásba vittétek a liberalizmus-
sal a személy hangsúlyozását, hogy a kö-
zösséget mintegy zárójelbe tettétek. Mi, 
keresztények egyfelől többet mondunk, 
mint a legliberálisabb liberális, mert mi 
azt állítjuk, hogy az ember személymél-
tósága nem azért van, mert a parlament 
vagy egy ENSZ-határozat ezt megálla-
pította róla, hanem azért van, mert a te-
remtő Isten képmására teremttettünk és 

Krisztus megváltott minket, mégpedig 
mindenkit. Ezért legyen szegény vagy 
gazdag, egészséges vagy beteg, fiatal 
vagy öreg, azért végtelen érték, mert a 
teremtő Isten képmása, és ezért mi, ke-
reszténydemokraták sokkal többet állí-
tunk az ember személyről, mint azok a 
liberálisok, akik az emberi jogokat egy 
ENSZ-határozatból próbálják levezetni. 
De a másik oldalon is hasonló tévedés-
sel találkozunk. Mikor az egyenlőségről 
beszélnek, akkor bizony a XX. század-
ban az egyenlőséget kollektivizmussá 
torzították. Mi, kereszténydemokraták 
azt mondjuk, hogy szolidárisabbak va-
gyunk, mint a legszocialistább szocia-
lista, hiszen a másik emberben Krisztust 
látni és úgy szeretni a felebarátomat, 
mint saját magamat, sokkal nagyobb 
dolog, mint azt gondolni, hogy majd az 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
zarándoklat máriapócsi célállomásán 
a szabadban, tábori oltárnál végzett 
Szent Liturgián együtt szolgált az oltár 
körül a három görögkatolikus főpász-
tor: Kocsis Fülöp érsek-metropolita, 
Szocska A. Ábel nyíregyházi megyés-
püspök és Orosz Atanáz miskolci me-
gyéspüspök. Jelen voltak helynökeik, 
valamint a Görögkatolikus Metropólia 
meghívott áldozópapjai. Közülük töb-
ben is vállalkoztak a hajnalban Má-
tészalkáról induló zarándokút megté-
telére is. A menetet Szocska A. Ábel 
püspök vezette.

A Szent Liturgián Kocsis Fülöp ér-
sek-metropolita tartott ünnepi homíli-
át. Beszédében a Galatákhoz írt levél 
szavait ismételte: „a Törvény őrzött 
minket bezárva”. Kiemelte: a bezárva 
szóra talán különösen érzékenyek va-
gyunk most. Bár a törvény őrzött meg 
minket, szinte félünk, hogy újra bekö-
vetkezik a bezártság – utalt a főpásztor 
a pandémia okozta nehéz bezártság 

időszakára és a jelen helyzet bizonyta-
lanságára.

„A törvény, akár egy nevelő, meg-
szabja az ember körét, megmondja, mit 
tehet, meddig mehet el. A kor embere 
erre tiltakozással felelt, s maga kezdett 
el kibújni ebből az Isten alkotta rend kö-
telékéből a szabadság vágyával. E ket-
tősség határozza meg viselkedésünket: 
ha az ember lerázza magáról a törvény 
kötelékét, az káoszhoz vezet, s közben 

tudjuk, hogy rendnek kellene lenni. 
Szent Pál így ír: a törvény nevelőnk lett 
Krisztusra. A törvény el akart vezeti va-
lahová, s ott elengedte a kezünk.

Amikor Isten elküldte egyszülött 
Fiát, akkor az az egyszerű szabály, 
hogy rend a lelke mindennek, megfor-
dult: a Lélek lett a rendje mindennek 
– mutatott rá a metropolita. „A Lélek 
szabja meg a rendet. Attól kezdve, 

hogy Jézus Krisztus a Szeretet Iste-
nének szentháromságos titkát kinyi-
latkoztatta, megfordult a világ: nem 
rendetlen lett, hanem más alapszabály 
vált érvényessé. A szeretet lett az alap-
törvény, melyet Krisztus hozott el.”

Szent Ágoston szavait („Szeress és 
tégy, amit akarsz”) idézve Kocsis Fü-
löp hangsúlyozta, hogy a szabadság 
vágya nem elítélendő, hiszen azt az 
Atya ültette belénk. „A hiba ott van, 

amikor nem találom meg a szabadság 
forrását. A szabadságot a Lélek adja, 
ha a Lélekben élek, akkor tudok igazán 
szabad lenni. Megértjük-e ezt, ez a faj-
ta szabadság vezet-e minket?” – tette 
fel a kérdést a főpásztor. 

„Olyan politikusok zarándokoltak 
ide, akik vállalják, hogy az életük alap-
szabálya a krisztusi rend. A vezetők-
nek óriási felelősségük van, mert amit 

ők megélnek, ahogy ők gondolkodnak 
az Istenről, a szabadságról, az imáról, 
azt adják tovább önkéntelenül is” – 
folytatta prédikációját Kocsis Fülöp.  
„Farizeusi magatartás is lehetne, ha 
csak megkeresztelkedésünkkel, a szer-
tartásokon való részvételünkkel aka-
runk keresztények lenni. Azt azonban 
nem lehet mímelni, hogy mennyire 
irányítja életünket a Lélek.”

A zarándoklat során figyelni aka-
runk az Istenre, azt az érzékenységet 
akarjuk alakítani, formálni, hogy mi-
ként tudjuk meghallani az Isten sza-
vát, hogyan tudjuk tettekre váltani, az 
életünk rendjévé tenni azt. Az emberi 
törvényre, rendre szükség van, és jó 
esetben harmóniában áll az isteni szó-
val. A kérdés az, vajon azok, akik a 
törvényt hozzák és behajtják másokon, 
milyen lelkülettel élnek, felismerik-e 
az Istennek a világban megalkotott tör-
vényét, amelynek az alapja a szeretet, 
amelyre a Lélek vezet rá – fogalmazott 
a görögkatolikus érsek.

„A Lélek a rendje mindennek” 
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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 –
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tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
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jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
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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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íráson kezdett dolgozni, amelyből
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Úti ikon átadásával és felszente-
lésével emlékeztek II. János Pál 
pápa (1920-2005) születésének 
századik évfordulójára a keresz-
ténydemokrata zarándoklat elő-
estéjén Máriapócson. Az ikon  
Latorcai-Ujházi Aranka és  
Monostory Viktória alkotása, me-
lyet Kocsis Fülöp görögkatolikus 
érsek-metropolita és Szocska A. 
Ábel nyíregyházi görögkatolikus 
megyéspüspök áldott meg és szen-
telt fel. 

„Számunkra az ikon képbe fog-
lalt imádság, ami ablakot nyit a 
láthatatlan világra” – fogalmazott  
Latorcai János, az Országgyű-
lés KDNP-s alelnöke az ünnep-
ségen. Mint mondta, a Pavel Al-
ekszandrovics Florenszkij orosz 
ortodox teológustól származó 
definíció tökéletesen leírja azt, 
amit egy hívő ember érez, ami-
kor egy megszentelt ikon előtt 
állva, imádkozó lélekkel kapcso-
latot keres Istenével, kérve annak 
kegyelmét és áldását családjára, 
országára és nemzetére.

A kisebbik kormánypárt politi-
kusa emlékeztetett: az ikon nem 
messze áll attól a helytől, ahol 1991 
augusztusában leszállt a katolikus 
egyházfőt Máriapócsra szállító 
katonai helikopter. Latorcai János 
az évforduló alkalmából másnap 
kezdődő kétnapos emlékzarán-
doklatot megemlítve elmondta: 
kellenek ilyen megtisztulást hozó 
események, mert a világ tele van 
ellentmondással, miközben az em-
beriség az életnek a századokon 
megtartó alapját, a keresztényi ér-
tékeket „sutba vágva” egyre több-
ször keveredik tévútra.

 „Nemcsak a teljes lelki kiüre-
sedés ez, hanem a minden érték 
tagadását jelentő nihilizmushoz is 

vezet” – hangsúlyozta a 
politikus. Hozzátette, ha 
nem akarunk egy gyöke-
rét és lelkét vesztett or-
szágban és kontinensen 
élni, amelyet a nála viru-
lensebb kultúrák szel-
lemileg és gazdaságilag 
uralnak, akkor fel kell 
venni a harcot a hitünk, 
kultúránk és nemzetünk 
védelmében.

Az eseményen Si-
micskó István, a KDNP 
frakcióvezetője beszé-
dében arra kereste a 

választ, miszerint a kétezer éves 
keresztényi misszió betöltötte-e 
már feladatát és rendeltetését. „A 
keresztény embereknek nagy a 
felelőssége, modern korunkat lát-
va soha nem volt ekkora kihívás 
a keresztény hit és misszió meg-
vallásában és megélésében, mint 

most” – mondta. Mint kifejtette, 
az elmúlt két-három évtizedben 
Németországban a hívek száma 
30 millióról 21 millióra, a papok 
száma 20 ezerről 14 ezer alá csök-
kent, és a plébániák számában is 
nagy a visszaesés. Ezzel szemben 
Oroszországban több mint kétsze-
resére, 50 millióról 114 millióra 
nőtt a keresztény hívek száma, az 
ország lakosságának 82 százaléka 
kereszténynek tartja magát, illetve 
csak a moszkvai kormányzóság-
ban környékén 3400-ról 30 ezerre 
nőtt a parókiák száma. Akkor van 
jövője a kereszténységnek, ha tü-
dejének minden lebenyével léleg-
zik – rögzítette Simicskó István, 
megjegyezve: ebben a folyamat-
ban nagy szerepe volt Szent II. Já-
nos Pál pápának.

Úti ikont avattak 
II. János Pál pápa születése  

100. évfordulóján 

állami szociális ellátórendszerek fogják 
megoldani az emberi egzisztencia feszí-
tő kérdéseit. De ugyanakkor kritikát is 
gyakorlunk a különböző kollektivista 
ideológiákkal szemben, mert annyira 
túlhangsúlyozzák a közösséget – legyen 
az osztály vagy faj –, hogy az egyes 
személy már csak egy csavar a gépezet-
ben, és elveszti azt a jelentőségét, hogy 
végső soron minden a személyre utal és 
minden a személyért van” – magyaráz-
ta meg a kereszténydemokrácia, illetve 
a liberalizmus és szocializmus ember-
képe közötti alapvető különbségeket 
Semjén Zsolt hozzátéve, hogy lehetetlen 
„egységbe hozni” a szabadságot és az 
egyenlőséget, hiszen ha biztosítanánk a 
„totális” szabadságot, akkor nyilvánva-
lóan nem lenne egyenlőség, ha viszont 
államhatalmilag kikényszerítenénk 
az egyenlőséget, azt csak a szabadság 
korlátozásával valósíthatnánk meg. A 
keresztény tanítás szerint viszont a sza-
badság és az egyenlőség, a perszonalitás 
és a szolidaritás úgy hozható egységbe 
– amit szubszidiaritásnak nevezünk –, 
hogy amit a természet rendje szerin-
ti kisebb egység képes megoldani, azt 
egy nagyobb nem veheti el. De ha a 
kisebb nem képes megoldani, akkor a 
nagyobbnak ki kell segíteni úgy, hogy 
a kisebb képes legyen a továbbiakban 
ellátni a saját feladatát.

PROGRESSZIÓ VAGY 
DEVIANCIA?

A kereszténydemokrata politikus 
ugyanakkor rámutatott: a keresztény ér-
tékek politikai képviselete terén nagyon 
nehéz helyzetben vagyunk a világban, 
hiszen a mai „progresszívnak” nevezett 
törekvések valójában devianciát jelen-
tenek. „Mit mondanak ők? Először is, 
hogy meg kell haladni a családot. Az a 
helyzet, hogy a család Isten akarata sze-
rint van, és a természet rendje szerint is 
a családra tud épülni a társadalom. Az 
nem egy fikció kérdése, hogy milyen 
formációt nevezünk családnak. Ez adva 
van a természet rendje és a kinyilatkoz-
tatás által. Vagy ők azt gondolják, hogy 
a nemzetek fölött elmúlt az idő és az 
igazi européenne intellectuel már nem 
magyar, nem lengyel, nem orosz, nem 
horvát, nem cseh, hanem csak úgy ál-
talában nagybetűvel írt ember. Nem 
tudom az emberiség nagyobb „meg-
szegényesülését” elképzelni, mintha a 
magyar nem lenne magyar, a lengyel 
nem lenne lengyel és az orosz nem len-
ne orosz. Mert az emberiség értékgaz-
dagsága a nemzetek sokszínűségében 
áll fenn. És harmadsorban, miután ta-
gadják a családot, tagadják a nemzetet, 
tagadják az egyházat is. Na de ez az 
ember megcsonkítása! Mert az ember 
antropológiailag olyan, hogy nyitott a lét 
határtalan horizontjára. És ha a teológiai 
minőségű vallást elveszik az emberek-
től, akkor marad a babonaság. Marad a 
semmi, marad a nihil. Mi, keresztényde-
mokraták hiszünk a családban, hiszünk 
az egyházban, hiszünk a nemzetben, 
és amikor progressziónak nevezik a  

családellenességet, a nemzetellenessé-
get és az egyházellenességet, akkor mi 
ezeket nem tudjuk „európai értéknek” 
elfogadni, nem tudjuk progressziónak és 
haladásnak elfogadni, mert ezek egysze-
rűen devianciák” – tette egyértelművé  
Semjén Zsolt. Hangsúlyozta: mindez 
nem a múlt és a tegnapelőtt „védelmezé-
sét” jelenti, mert ezek örök értékek, me-
lyek az örökkévalóságnak szólnak, Isten 
akaratát jelentik. A KDNP elnöke szólt 
a keresztény politikus felelősségéről is. 
Először is arról a közkeletű felfogásról 
– ha úgy tetszik, „kísértésről” – beszélt, 
mely szerint „a keresztény ember jobb, 
hogyha távol tartja magát a politikától, 
a közélettől, mert ez egy ilyen sikam-
lós, bűnös, zűrös valami és becsületes, 
keresztény ember jobb, hogyha ilyenbe 
nem bonyolódik”. Mint a keresztény-
demokrata pártelnök fogalmazott, van 
ugyan ebben igazság, de alapvetően 
mégis tévedésről van szó. „Egyszerűen 
azért, mert Jézus Krisztus a kereszté-
nyeket minden létező területre elküldte. 
És Jézus Krisztus evangéliumától nem 
lehet érintetlen a politikának a területe. 
De a józan ész alapján is leszögezhet-
jük: ha keresztény emberek nem vesz-
nek részt a közéletben, a politikában, 
akkor ez a terület marad – nem akarok 
durván fogalmazni, de mégiscsak – a 
hiénáknak. Tehát éppen az a kötelessé-
günk, hogy az értékeinket a közéletben 
is képviseljük” – fogalmazott. Újra és 
újra felvetődik persze a kérdés, hogy ho-
gyan tudjuk ezt megtenni? Semjén Zsolt 
szerint úgy, hogy egyszerre maradunk 
tisztességesek és hatékonyak.

SZIKLAALAPOKON 
A MAGYAR NEMZET 

„KATEDRÁLISA”
„Ha nem lett volna Szent István kirá-
lyunk, mi, magyarok most nem ülnénk 
itt. A magyarhoz hasonló többi keleti 
nép, a hunok, a besenyők, az avarok 
eltűntek a történelemből, mi pedig 
megmaradtunk. Miért? Attila király 
birodalma nem volt rosszabbul szer-
vezve, mint a honfoglaláskori magyar 
államszervezet, vagy törzsszövetség. 
Az avar kaganátus egy hajszállal sem 
volt gyengébben megszervezve, mint a 
Szent István-kori állam. Ők mégis el-
tűntek a történelemből, mi megmarad-
tunk. Miért? Azért mert Szent István a 
kereszténység sziklafundamentumára 
építette fel a magyar nemzet katedrá-
lisát. És ezért nem fognak rajtunk az 
évszázadok” – mondta a kormányfő-
helyettes. „A Szentírásban, ha végigla-
pozzuk, akkor látjuk az Üdvtörténetet, 
Isten ószövetségi népének történetét. De 
ha belegondolunk, Jézus Krisztusban 
minden népnek a története üdvtörténet. 
És nekünk, kereszténydemokratáknak 
az a dolgunk, hogy a mi népünknek, a 
mi nemzetünknek a történelmét is úgy 
éljük meg és úgy alakítsuk, hogy üdv-
történet legyen, és úgy vegyünk részt a 
politikában, hogy ezáltal üdvösségün-
ket is munkáljuk” – zárta gondolatait  
Semjén Zsolt. 
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Kormány, párt, frakció

„Nem a hamu, hanem a láng”

– Megint egy balliberális provoká-
ció: szivárványos zászló a városhá-
zán. Mi a megoldás? Letépni, vagy 
vitatkozni a hagyományos csalá-
dot, azaz a nemzetet tagadó kultú-
rával?
– Napjainkban számos jel szerint 
kiélezett kultúrharc zajlik szerte a 
világban. Az uralkodó, de már ha-
nyatló eszmeáramlatok és azok kö-
vetői igyekeznek szellemi befolyá-
sukat minden eszközt megragadva 
kiterjeszteni. Ennek során a magukat 
progresszívnak nevezők nem egy-
szer úgymond magasztos társadalmi 
eszményekre hivatkozva nemcsak 
szembehelyezkednek a többségi tár-
sadalom véleményével, hanem azt 
minden lehetséges eszközt bevetve 
meg akarják változtatni. Lényegében 
a szivárványos zászló kihelyezése a 
városházára is egy olyan kísérletként 
fogható fel, amelynek célja a magán- 
és a közerkölcs közötti határvonalak 
elmosása. Ezzel a döntéssel Budapest 
vezetése a homoszexualitás kérdését 
magánerkölcsi kérdésből közerkölcsi 
kérdéssé kívánja emelni. Történelmi 
tapasztalataink alapján pedig tudjuk, 
hogy igen veszélyes tendenciát jelent, 
amikor egy kisebbség saját képére 
akarja formálni a társadalom több-
ségét.
Ennek a jogszabályok adta összes le-
hetőséget felhasználva ellen kell állni 
és cselekedni. Amennyiben ez kevés, 
akkor át kell gondolni, hogy a hatá-
lyos jogszabályok mennyire egyez-
tethetőek össze a társadalom többsé-
gének értékítéletével, s ha szükséges, 
akkor változtatni kell rajtuk.
– Ön azt mondta egy nemrég meg-
jelent interjújában, hogya defenzí-
va értékfeladással jár. Hol kezdte 
a Nyugat az értékfeladást? A  ke-
reszténységtől való elfordulással, a 
család szétrombolásával, a nemzeti 
lét megkérdőjelezésével?
A kereszténydemokrácia mint ér-
tékhordozó, a modern Európa egyik 
legfontosabb politikai hagyománya. 
A második világháború utáni poli-
tikai rend kialakításában, köztük az 
Európai Unió jogelődjének létrejöt-
tében is úttörő szerepet vállaltak a 
kereszténydemokrata politikusok. A 
hatvanas évek végétől, nyugaton a 
szabadságnak szabadosságba fordu-
lásától, aminek a legszembeötlőbb 
megjelenése a ’68-as eseményekben 
öltött testet, a hitélet hanyatlásnak 
indult, és a hidegháború végével a 
baloldallal szemben már nem volt 
többé szükség keresztény értékeket 
felvállaló markáns versenytársra, 
ezért a kereszténydemokrácia nép-
szerűsége is megcsappant. Akkor 

úgy gondolták, hogy elsősorban azok 
a pártok maradnak sikeresek, ame-
lyek nem a keresztény társadalmi ta-
nításra, hanem a „demokrata” jelzőre 
helyezik a hangsúlyt. A világnézeti 
alapú politizálást felváltotta egy, sok-
szor a legalapvetőbb értékeket sutba 
dobó néppártosodás, annak minden 
következményével. Ezzel egyidejű-
leg a radikális baloldali gondolatok 
pedig a szovjet fenyegetés elmúltá-
val nyugaton már nemcsak néhány 
68-as, hanem a liberálisok jelentős 
része számára is elfogadhatóvá, sőt 
követendővé váltak. Alapja pedig a 
tagadás, minden évszázados érték-
nek a sárba tiprása, amely napjainkra 
már a múlt átírásának kényszeréhez 
is elvezetett. Ez a szellemi házasság 
természeténél fogva internacionalis-
ta, materialista, ateista, sőt nihilista, 
relativista. Sajnos napjainkban ez a 
relativizmus kezd egyre inkább az 
egyetlen elfogadható magatartásnak 
tűnni a nyugati világban. Ratzinger 
bíboros még 2005-ben úgy nyilat-
kozott, hogy egy olyan relativizmus 
diktatúrája felé tart az emberiség, 
amely semmit sem ismer el bizonyos-
ságként, és végső kritériumnak sem-
mi mást nem tart, mint a saját egóját 
és a saját vágyait.
–  Milyen lehetne a kereszténység 
nélküli Európa, amely akár ketté is 
szakadhatna? Rendelkezik-e majd 
valamilyen kultúrával, és képes 
lesz-e jelentősebb gazdasági, tudo-
mányos teljesítményekre?
– Először is nagyon remélem, hogy 
legalább a kereszténységét még őrző 
közép-európai térség képes lesz hosz-

szú távon is megmaradni és meg-
óvni sajátos tradícióit. Ennek során 
azonban azzal valóban számolni kell, 
hogy ezen országok lakosságának 
túlnyomó többsége nem gyakorló ke-
resztény, az újraevangelizálás pedig 
jelen körülmények között rendkívül 
nehéz. Szembe kell tehát nézni azzal 
a kérdéssel, hogy mit jelent a keresz-
tény kultúra gyakorló keresztények 
nélkül.
Az igazi kihívás szerintem ma az, 
hogy a keresztény kultúra fogalmát 
a nem hívők számára is képesek va-
gyunk és leszünk-e tartalommal 
megtölteni, a társadalom számára vi-
lágosan megfogalmazni azokat a tár-
sadalmi és politikai célokat, amiket 
képviselünk. Ez egyúttal lehetőség is 
a hívők számának növelésére is. Ha 
nem akarunk egy gyökerét és lelkét 
vesztett országban, régióban és kon-
tinensen élni, amelyet a nálánál viru-
lensebb kultúrák szellemileg és gaz-
daságilag uralnak, akkor nem áll más 
út előttünk, mint jelenlegi politikánk 
folytatása. Tudomásul kell venni, 
hogy élet-halál harcot vívunk kultú-
ránk és nemzetünk megmaradásáért!
– Nyugaton a talán legsikeresebb 
és legemberibb politikai irányzat, a 
kereszténydemokrácia kiüresedését 
látjuk. Itthon milyen esélyei vannak 
hosszú távon ennek az iskolának? A 
Demokrata közvélemény-kutatása 
a nihilista Momentum előretörését 
mutatta legutóbb…
– Morus Tamás tökéletesen látta, 
hogy a hagyomány nem a hamu őrzé-
se, hanem a láng továbbadása. A mai 
kereszténydemokratáknak sem az a 

feladata, hogy a hamut, jelen esetben 
saját politikai múltunkat, amelyből 
örökségünk származik, őrizzük, ha-
nem hogy a meglévő hagyományok-
ból XXI. századi politikát kovácsol-
junk. Éppen ezért a legfontosabb, 
hogy képesek legyünk hitelesen 
megfogalmazni, kik vagyunk, mit 
gondolunk a világról és mit jelent 
kereszténydemokratának lenni nap-
jainkban. Ezekre a kérdésekre nem-
csak Magyarországon, hanem Euró-
pa-szerte választ kell adni. Meg kell 
mutatnunk, sok-sok fiatal bevonásá-
val, hogy mi nem a tagadás, hanem a 
teremtés útján járunk.
Nekünk, kereszténydemokratáknak 
további felelősségünk, hogy a szere-
tet kultúráját hangosan és láthatóan 
is képviseljük, miként azt Erdő Pé-
ter bíboros úr is megfogalmazta. Ez 
utóbbi ugyan jóval göröngyösebb út, 
de hiszem, hogy az értékalapú poli-
tizálás, ha nehezebb is, hosszú távon 
eredményesebb, mint a nihilista, 
gyűlöletre épülő út. Ezt kell felmu-
tatnunk a társadalomnak, különösen 
a fiataloknak, akik életkorukból adó-
dóan is nyitottak a világra. Hiszem, 
hogy a kereszténydemokrácia is tud 
„trendi” lenni, csak értékeinket a 
fiatalok számára jól, vonzóan, meg-
felelő nyelvezettel és megfelelő esz-
közökkel kell bemutatnunk és átad-
nunk. Be kell látni, hogy manapság 
nem csupán a tartalom, hanem a for-
ma is meghatározó jelentőséggel bír 
az emberek megszólításában. Fontos 
rámutatni arra is, hogy értékek tekin-
tetében a Momentum, de az egész, 
magát baloldalinak nevező politikai 
konglomerátum sajnos nem hordoz 
tartalmat.
– Nem furcsa, hogy mindig a szél-
sőjobbtól féltették bizonyos gon-
dolkodók és politikusok a fejlett 
világot? De az eltűnt, és most épp 
a liberálisok által hergelt szélsőbal 
rombolja szét fizikai értelemben is 
a civilizációt?
– A Kereszténydemokrata Néppárt 
túlélt két diktatúrát fennállása során. 
Mi pontosan tudjuk, hogy mit jelent 
a szélsőbal vagy a szélsőjobb uralma, 
míg azoknak a nyugati liberálisok-
nak, akik most a tűzzel játszanak, 
valójában fogalmuk sincs, hogy mit 
készülnek a saját társadalmukra sza-
badítani. Mindkét szélsőség halottak 
és megnyomorított emberek millióit 
hagyta maga után. A szélsőbaloldal 
radikális társadalmi egyenlőséget 
megvalósítani kívánó kísérlete már 
túlmutat a kommunizmus osztály-
nélküli társadalmán, valóban a civi-
lizációnk, emberi mivoltunk alapjait 
fenyegeti.

Latorcai Jánossal, az Országgyűlés alelnökével, a KDNP Országos Választmányának elnökével a Nyugat balratolódásáról, a relativizmus térhódításá-
ról is beszélgetett a Demokrata hetilap. Az alábbiakban ez az interjú olvasható.
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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
Ne legyen kétségünk, ha a legújabb 
társadalmi kísérletük megvalósul, 
ismét halottak és megnyomorított 
emberek milliói válnak áldozataivá. 
Ezért mondom ismételten; élet-halál 
harcot vívunk kultúránkért, nemze-
tünkért!
– Van egy jól érzékelhető egybe-
csengés az Amerikában zajló ese-
mények és az európai balliberális 
akciók, például a konzervatív kor-
mányok elleni tüntetések, illetve 
európai, migráns hátterű lázon-
gások között. És fokozott aktivi-
tással reagál erre a hazai ellenzék 
is. Miközben megint felerősödött 
a világjárvány, és pont az az USA 
a legbetegebb, ahol a legnagyobb 
felfordulás tapasztalható. Nyilván 
nem a véletlenek játékáról beszél-
hetünk…
– Az egymással összefüggő esemé-
nyek láncolata valóban elgondol-
kodtató, a hazai ellenzék radikális 
tábora azonban nehezebb helyzetben 
van, mint nyugati „elv-társai”. A 
magyar társadalom rendkívül fontos 
értéknek tekinti a politikai stabili-
tást. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint az a tény, hogy az elmúlt három 
évtizedben alig akadt Európában 
rajtunk kívül olyan ország, ahol nem 
került sor előre hozott választások-
ra. Mindezektől függetlenül reális 
esélyét látom annak, hogy politikai 
szempontból igencsak forró hóna-
pok elé nézünk, ahol az ellenzéki 
pártok, az Országház falain túllép-
ve megpróbálják valamilyen módon 
meghonosítani a közvetítésekben 
látható nyugati tiltakozási kultúrát. 
Már amennyiben a rombolást kultú-
rának lehet nevezni.
– Néha még a régi, az eszméjükhöz 
hű baloldaliakat is megdöbbenti az 
az alpáriság és arrogancia, amit az 
ellenzék művel az Országgyűlés-
ben. Nem lehetne szigorítani a vi-
selkedési szabályokon?
– A közbeszéd színvonala sajnos va-
lóban mélyponton van. Jó lenne azt 
hinni, hogy nem süllyedhet tovább, 
de az elmúlt évek e téren nem tettek 
optimistává. Az országgyűlési tör-
vény és a házszabály módosításának 
nyomán ma már szigorúbb szabályok 
vannak érvényben, mint korábban. A 
probléma mélyén azonban azt látom, 
hogy a jogszabályok ebben az eset-
ben különösen nem helyettesíthetik 
az erkölcsi normákat. Aki nem érzi 
át a képviselői munka fontosságát 
és annak társadalomra gyakorolt ha-
tását, nem tiszteli a magyar nemzet 
történetét, és nem utolsósorban mini-
mális empátiával sem viseltetik kép-
viselőtársai iránt, azt semmilyen jog-
szabályi korlátozás nem fogja jobb 
belátásra bírni. A leghatékonyabb 
fellépés az ilyen országgyűlési kép-
viselőkkel szemben, ha olyan értéka-
lapú kampányt folytatunk, amelynek 
eredményeként nem kerülnek újravá-
lasztásra.

– Valami hasonlót kérdezhetnénk 
az EP-ben tevékenykedő magyar-
országi balliberális képviselők 
kapcsán is. A belpolitikai csatákat 
itthon kellene megvívni, persze an-
nak még idehaza sem lehet eszköze 
a hazaárulás.
– A belpolitikai konfliktusok kül-
földre vitele sajnos nem példa nél-
küli a magyar politikában. Ha kellő 
alapossággal tekintünk vissza tör-
ténelmünkre, akkor szinte alig talá-
lunk olyan pillanatot, amikor ne lett 
volna legalább egy olyan politikai 
erő hazánkban, amely külső segít-
séggel akarta volna magához ragad-
ni vagy éppen megtartani a politikai 
irányítást. A baloldalon pedig ennek 
a politikának már-már hagyományai 
vannak.
A jelenlegi baloldali politikusok sem 
csinálnak ugyanis mást Brüsszelben, 
mint amit annak idején Rákosi és Ká-
dár tettek Moszkvában. Szomorú, de 
a baloldal mostani összetételét nézve 
úgy látom, hogy e téren érdemi vál-
tozásokra hosszú évekig nem számít-
hatunk.
– Azt látni, hogy a régió, köze-
lebbről a V4 országai sikeresen 
birkóznak meg a járvánnyal, és a 
gazdaságuk is relatíve kisebb ká-
rokat szenvedett. Mitől van ez? 
Belemagyarázás, ha azt mondjuk, 
hogy fontos szerepe van ebben a ke-
resztény hit és a keresztény kultúra 
megtartásának?
– Még nehéz lenne bármi véglegest 
teljes bizonyossággal kijelenteni a 
koronavírus-járvánnyal kapcsolato-
san. Ami jelenleg látszik, az az, hogy 
azok az országok voltak sikeresebbek 
a védekezésben, ahol a kormányzat 
hatékony válságkezelése mellett a 
kollektív szolidaritás és a fegyelme-
zettség meghatározónak bizonyult a 
lakosság körében. E téren a V4 álla-
mai hasonló cipőben járnak, és való-
ban közös bennük, hogy a posztlibe-
rális és az újbaloldali eszmék ebben 
a régióban még nem erodálták olyan 
mértékben a társadalom szövetét, és 

így a keresztény, illetve keresztény 
gyökerű elvek, bevett társadalmi 
gyakorlatok ténylegesen hozzájárul-
hattak a vírus elleni védekezéshez.
– A magyarok Szent István ünne-
pén tudatosíthatták magukban, 
hogy nemzetük több mint ezer év 
után is itt van, elpusztíthatatlanul. 
Hol lesz a helyük a járvány utáni, 
nyilván alaposan megváltozó világ-
ban?
– A vírus utáni élettel kapcsolatosan 
számos neves szakember fogalmazta 
meg álláspontját. Ami legtöbbjükben 
közös, az az, hogy a termelési láncok 
várhatóan rövidülni fognak, és ezzel 
összefüggésben az ellátásbiztonság 
is felértékelődik. A magam részéről 
nem hiszek abban, hogy a globali-
záció rövid időn belül visszájára for-
dul, de abban igen, hogy a regionális 
együttműködések jelentősége növe-
kedni fog az előttünk álló években.
Száz évvel Trianon után elmondhat-
juk, hogy végre nem ellenséges, ha-
nem javarészt baráti államok vesznek 
körül bennünket, akikkel együttmű-
ködésünk a kölcsönös tiszteleten ala-
pul, így van rá remény, hogy régiónk, 
és benne Magyarország, a megválto-
zó világrend egyik győztesévé vál-
hat.
Ehhez az kell, hogy bízzunk ma-
gunkban, legyünk büszkék az elért 
eredményeinkre, tudatos döntése-
inkkel támogassuk a hazai gazdasá-
got, és nem utolsósorban ne feledjük, 
hogy mi, magyarok ennél nehezebb 
helyzeteket is túléltünk az elmúlt 
ezer évben.
– A miniszterelnök egy kvázi új, 
európai erőcentrumról, mindene-
kelőtt a visegrádiak szövetségéről 
beszélt nemrég, amelynek a majd’ 
negyvenmilliós Lengyelország a 
zászlóshajója. Csupán kulturális 
dominanciára gondolhatunk, vagy 
gazdaságira, netán politikaira is?
– Meggyőződésem, hogy Antall Jó-
zsef miniszterelnök úr egyik legfon-
tosabb és legsikeresebb döntése volt 
a V4-es együttműködés felélesztése, 

amely mára, különösen az elmúlt tíz 
év politikájának köszönhetően, való-
di erőforrássá vált. A kérdés az, hogy 
a koronavírus-járvány után megvál-
tozó világban, a várhatóan tovább 
élesedő amerikai–kínai kereskedelmi 
háború árnyékában milyen szerep 
juthat Európának és azon belük a V4-
es együttműködésnek. Meglátásom 
szerint az elsődleges feladat, ami 
most erre a régióra hárul, Európa ke-
resztény örökségének a megvédése, 
amely egy későbbi újjászületéshez 
elengedhetetlen. Fel kell mutatnunk, 
hogy a baloldal által hangoztatot-
taktól eltérően igenis lehet valódi 
keresztény értékekre alapozva XXI. 
századi módon társadalmat építeni. 
Sőt, egyedül a kereszténydemokrata 
értékekre épülő társadalmak a min-
denki számára megélhetők. A neo-
liberális baloldaliak által szervezett 
társadalmak, ahogy látjuk, egyre 
inkább kirekesztőek. Aki fehér, ke-
resztény és heteroszexuális, lassan 
szégyenkeznie kell miatta nyugaton. 
Ezért kell tehát minden erőnkkel 
megerősítenünk a keresztény érté-
kekre épülő társadalmunkat! A má-
sodik számú kihívás pedig egy reá-
lis geopolitikai stratégia kialakítása, 
amely alapján a nagyhatalmi érdekek 
között egyensúlyozva országaink ké-
pesek lehetnek reális kompromisszu-
mokat kötni mind a nyugati, mind a 
keleti világ meghatározó államaival 
anélkül, hogy identitásukat és szuve-
renitásukat feladnák.
– De mennyiben lesz erre az orszá-
goknak valóban lehetőségük, figye-
lembe véve az Európai Unió nemze-
tek fölötti törekvéseit?
– A nemzeti parlamentek, mint a 
választott képviselők fórumai, vég-
eredményben a népszuverenitás és a 
demokrácia legfontosabb letétemé-
nyesei. Az elmúlt időszakban felerő-
södő föderalizációs törekvések célja 
éppen ezért az Európai Parlament 
erősítése a tagállami törvényhozá-
sokkal szemben. Ennek a folyamat-
nak mindenképpen gátat kell vetni, 
hiszen a jelenlegi feltételek mellett 
a tagállami parlamentek gyengítése 
és az Európai Parlament erősítése a 
demokrácia alapjait ásná alá. Ebből a 
rendkívül veszélyes föderalista társa-
dalmi kísérletből éppen a demokrácia 
legfontosabb alkotóeleme, a démosz 
hiányzik, mert nincs európai uniós 
nép. Ezért elsődleges feladatunk a 
tagállami parlamentek nemzeti és 
nemzetközi szerepének megóvása, 
megerősítése, mert nem engedhetjük 
meg, hogy néhány brüsszeli intéz-
mény vezetője mindennemű demok-
ratikus felhatalmazás nélkül olyan 
döntéseket hozzon, amelyek egész 
Európa és benne Magyarország sor-
sát befolyásolják. Tudomásul kell 
vennünk, hogy a XXI. században is 
csak a nemzeti szuverenitás, a nem-
zeti parlamentek jelenthetik a de-
mokrácia valódi biztosítékát.
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A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.
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Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Kormány, párt, frakció

Juhász Hajnalka: A kulturált politizálás hatásos Európában 

– Képviselő asszony, a szomszédos 
államok egy része a magyar törté-
nelem egyes kiemelkedő alakjait, 
történelmünk egy-egy jelentős ese-
ményét a magáénak füllenti. Hogy 
a legártatlanabb példát említsem: 
Bécs osztrák orvosnak lódítja Sem-
melweis Ignácot, akinek életét épp 
ők keserítették meg. Ilyenkor a ki-
váló kapcsolatok reményében sze-
met kell hunynunk a nagyotmon-
dás fölött, vagy védenünk kell az 
elemi magyar érdekeket?
– Én személyesen abban hiszek, hogy 
csak akkor tudjuk hatékonyan képvi-
selni a magyar érdekeket, ha tisztá-
ban vagyunk nemzeti értékeinkkel, 
történelmünkkel, hagyományainkkal 
és kiállunk értünk. Az Európai Unió 
számos kihívással küzd és csak ak-
kor lesz képes a migrációs vagy a 
járványügyi kihívásokkal szembe-
nézni, ha erős tagállamok alkotják. 
Erős nemzettudat és a szuverenitás-
ba vetett hit nélkül nincsenek nem-
zetállamok. A diplomácia szabályai 
sohasem zárják ki, ha adott esetben 
az ember ezeket megfelelően a helyén 
kezeli vagy korrigálja. Az a tapasz-
talatom, ha ez kulturáltan történik, 
akkor sem a nemzeti öntudat, sem a 
nemzetközi kapcsolatok nem sérül-
nek.
– Ön mint nemzetközi jogász miket 
tesz azért, hogy az őshonos nemze-
ti kisebbség elfogadott kategória 
legyen az Európai Unióban, és a 
felföldi, a székelyföldi magyarok 
legalább annyi jogot, kedvezményt 
élvezzenek, mint a fekete-afrikai 
migránsok?
– Nemcsak a parlamenti munkámat, 
de az elmúlt tíz évemet meghatároz-
ta – akkor még szakértőként – az ős-
honos nemzeti kisebbségek védelme 
és jogaik előmozdítása a nemzetközi 
szervezeteknél. Az Európa Tanács 
Parlamenti Közgyűlésének a tagja-
ként folyamatosan kiállunk a határon 
túli magyarokért, különösen, hogy a 
két legfontosabb nemzetközi kisebb-
ségvédelmi egyezmény ezen nemzet-
közi egyezmény égisze alatt született.
Ami a legaktuálisabb, az a Székely 
Nemzeti Tanács által indított polgári 
kezdeményezés, amelynek a lényege, 
hogy Európai Unió kohéziós politi-
kájában kiemelt figyelemmel kezelje 
az adott régiók nemzeti, nyelvi, kul-
turális, vallási, etnikai sajátosságait. 
Ez nekünk húsba vágó kérdés. Mi 
tudjuk, hogy mennyire fontos egye-
nes háttal kiállni és felhívni Európa 
népeinek figyelmét azokra, akiknek a 

hangja sokszor elvész a zajban.
– Hazánkban a politikus nők meg-
lehetősen vegyes képzeteket kelte-
nek. Az egyik baloldali politikus 
nőnek büntetőügye volt 2005-ben, 
de már képviselőként is agresszí-
ven viselkedve nekiszaladt a köz-
televízió épületében egy ajtónak. A 
másik eltorzult arccal veszekedik a 
parlamentben, és az állampolgárok 
egy-egy csoportjára embertelen, 
sértő megjegyzéseket tesz. Hogyan 
lehet így helyreállítani a politikus-
nők tekintélyét?
– Amikor magukból kikelve kiabálni 
hallom az ellenzéki női politikusokat, 
akkor két dologért vagyok hálás, a 
családi neveltetésemért, amely meg-
felelő alapokat ad arra vonatkozóan, 
hogy egy nőnek hogyan illik visel-
kednie, mi az, ami belefér és mi az, 
ami nem, másrészről, hogy keresz-
tény, konzervatív jobboldali politikus 
vagyok. Nekem ez a keret adja meg 
azt a biztos alapot, amelyre támasz-
kodni tudok, mert minden körülmény 
között a kétharmados felhatalmazás 
felelőssége mellett nekem ehhez mél-
tóan kell a magyar embereket képvi-
selnem, és ez a kulcsszó.
Nagy szükség lenne arra, hogy a stí-
lus, a viselkedés tekintetében is le-
gyen egy „nemzeti minimum”. Bár 
ahány ember, ahány hölgy, annyiféle 
vérmérséklet, politikai világlátás és 
igazságérzet, ugyanakkor az mégsem 
járja, hogy úgy viselkedjenek egye-
sek az Országházban, mint az óvódá-
sok. Jó lenne, ha mi, konzervatív, ha-
sonlóan gondolkodó nők valahogyan 
össze tudnánk kapaszkodni ezen a 
téren is, ezért is célom a KDNP női 
tagozatának a létrehozása.

– A kereszténység a legüldözöttebb 
vallás a világon. Minden öt ember 
közül, akiket vallásuk miatt üldöz-
nek, négy keresztény. Nemcsak a 
nyugati térségben, hanem hazánk-
ban is agyonhallgatja ezt a fájdal-
mas tényt a tömegsajtó. Keresztény 
politikusként Ön mit tesz azért, 
hogy a társadalomban kialakult 
hamis kép összetörjön, és a valósá-
got ismerjék meg az emberek?
– A magyar kormány a Hungary  
Helps Programon keresztül az üldö-
zött keresztények hangja kíván lenni 
a világban. Ez egy olyan egyedül-
álló program, amely humanitárius, 
helyben való segítségnyújtással a 
migráció megelőzésében is szerepet 
játszik. A vallási üldöztetést elszen-
vedő keresztény és más közösség 
helyben maradását segítjük kiemel-
tem a Közel-Keleten és Afrikában. 
Ez a humanitárius segítség az okos 
segítség, nem mi találjuk ki, hanem 
a közösségek mondják meg, mire 
van szükségük a helyben maradás-
hoz. Miniszteri biztosként ezt a célt 
próbálom elsősorban nemzetközi 
tárgyalásokon, partnerországokkal 
együtt biztosítani. Azt látom, hogy 
lassanként az eddig tagadásban élő 
országok szeme is kezd felnyílni, és 
nevén nevezzük a problémát: keresz-
tényüldözés van a világ nagy részén! 
Vállt vállnak vetve kell harcolni erő-
vel, leleményességgel, kedvességgel 
és szeretettel, hogy célba érjünk!
– Ön a teremtésvédelemért fára-
dozik, ám a társadalmak nagyobb 
részét a klímahisztéria rombolja. A 
magyar törvényhozás tagjaként mi 
mindent tehet azért, hogy a fiatalok 
felismerjék a jelképes szellemi vég-

várakat, „holott kikeletkor az sok 
szép madár szól, kivel ember ugyan 
él, mező jó illatot, az ég szép har-
matot ád, ki kedves mindennél”?
– A magyar kormány elkötelezett ab-
ban, hogy 2030-ra az energiaterme-
lésünk 90%-ban kibocsátásmentes 
legyen, valamint hogy 2050-re Ma-
gyarország klímasemlegessé váljon. 
Nem szabad szélsőségesen tekinteni 
a kérdésre. A teremtett világ védelme 
megfontoltságot és határozott cse-
lekvéseket kíván! Mi ezt valljuk és 
tesszük. Attól nem fog a természet 
regenerálódni, ha csak tüntetünk, és 
politikai fegyverként használjuk a 
környezetvédelem kérdését! Komoly 
célunk volt, hogy megvalósuljon az 
egyszer használatos műanyagtermé-
kek kivonása. Gondoljunk csak bele: 
egy koktélba helyezett szívószál, me-
lyet alig öt percig használunk, közel 
ezer év alatt bomlik le… Ha lehet-
séges, már a 2021-es dátumig se vá-
lasszuk a boltokban ezeket a termé-
keket, keressünk helyettük papírból 
készült szívószálakat, a célnak azok 
is tökéletesen megfelelnek!
A személyes példamutatást is fontos-
nak tartom; jó lenne, ha a fiatalabb 
generáció tagjai azt látnák, hogy fon-
tos számunkra a környezettudatosság 
– a szelektív hulladékgyűjtés gyakor-
latától kezdve a vásárlási szokásaink 
megváltoztatásáig (lehetőleg mindig 
helyi árukat vásároljunk!). A „jó pél-
da ragadós”. Kis tettek sokaságával, 
gyermekeink tudatos nevelésével ér-
hetjük el azt, hogy ne fulladjunk bele 
a szemétbe, és hogy örökségként zöld 
bolygót hagyhassunk utódainkra.
– Politikusként hogyan műkö-
dik együtt a valódi, tehát nem 
külföldről pénzelt civil szerveze-
tekkel – köztük a Balassi Kard 
Művészeti Alapítvánnyal – azért, 
hogy minél több magyar fiatalban 
erősödjön a hazaszeretet és a ke-
resztény hit?
– Az ajtóm nyitva áll minden olyan 
civil szervezet előtt, amely a jobb-
oldali, keresztény, konzervatív érté-
kekkel hasonlót vall. Az (ön)szerve-
ződés teszi a társadalmat önállóvá és 
cselekvővé. Minél több egyesületben, 
csoportban veszünk részt, annál job-
ban kinyilváníthatjuk véleményünket 
és elérhetjük elképzeléseinket. Ma-
gyarországon még van mit tennünk 
azért, hogy a(z igazi) civil csopor-
tok még jobban összetartsanak. Na-
gyon fontos számomra a velük való 
kapcsolattartás. Jelenleg is szorosan 
együttműködöm a Keresztényde-
mokráciáért Egyesülettel a KDNP 
női tagozatának létrehozásában.

Akkor tudjuk hatékonyan képviselni a magyar érdekeket, ha tisztában vagyunk nemzeti értékeinkkel, történelmünkkel, hagyományainkkal és kiállunk 
értünk. Az Európai Unió számos kihívással küzd és csak akkor lesz képes a migrációs vagy a járványügyi kihívásokkal szembenézni, ha erős tagál-
lamok alkotják – nyilatkozta szeptember elején a Gondola hírportálnak Juhász Hajnalka, a KDNP alelnöke, országgyűlési képviselő, Magyarország 
humanitárius segítségnyújtása nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos.

KDNP.HU – GONDOLA.HU
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

Teljes támogatást kapott a nagyatádi CT,  
a nonstop működés a cél 

A politikus kiemelte: a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel 
kötött szerződés szerint a nagyatádi 
kórház szeptember elsejétől a teljes 
mértékű finanszírozást felhasznál-
hatja a CT üzemeltetésére, így he-
tente negyvenöt órában tudják majd 
vizsgálni a fekvő- és a járóbetegeket.

– Három járásból érkezhetnek ide 
az emberek – ismertette Szászfalvi 
László. – Elsősorban a Nagyatádi, a 
Csurgói és a Barcsi járásban élőket 
szolgálja a diagnosztikai labor. Né-
hány olyan település nem került be az 
ellátási területbe, melyek Nagykani-
zsához, Szigetvárhoz vagy Kaposvár-
hoz vannak közelebb. Azt gondolom, 
óriási eredmény az, hogy negyvenöt 

település betegeit látja el a nagyatádi 
CT, ami megközelítőleg ötvenötezer 
embert érint.

– A szakembergárda is biztosított 
– folytatta a KDNP-s országgyűlési 
képviselő. – A diagnosztikai labor-

ba öt olyan dolgozót sikerült felven-
ni, akik a CT-leletezésben jártasak. 
Rajtuk kívül természetesen röntgen 
szakorvosok is dolgoznak, fő mun-
kaidőben pedig három szakasszisz-
tens és egy adminisztrátor végzi a 
munkát.

A diagnosztikai labor lehetővé te-
szi, hogy a térségben élők a lehető 
leggyorsabb ellátást kaphassák majd 
meg. Ami még nagyon fontos, hogy 
az évi százhuszonegy millió forintos 
támogatásból hétfőtől péntekig na-
ponta körülbelül tizenhárom-tizenöt 
vizsgálatot tudnak elvégezni – hang-
súlyozta a politikus.

Szászfalvi László hozzátette: azt 
szeretnék elérni, hogy a labor a kö-
zeljövőben huszonnégy órás rend-
szerben működhessen.

A nagyatádi kórház évente 121 millió forint támogatásból tudja működtetni a Verkman Simon CT Diagnosztikai labort. Erről Szászfalvi László, a tér-
ség kereszténydemokrata országgyűlési képviselője (képünkön balra) beszélt szeptember elején az az intézményben tartott sajtótájékoztatón.

HAZÁNK – SOMOGY MEGYEI HÍRLAP

Magyarország biztonságos hely, ezért költöznek ide a nyugatiak 
Van olyan belső-somogyi kistelepülés, 
ahol az idén három hét alatt öt házat 
vettek meg a németek. Azt mondják, 
hogy Németországnak már vannak 
olyan részei, amelyek lakhatatlan-
ná váltak a migránsok miatt, míg 
nálunk ezzel a jelenséggel nem kell 
számolniuk. A Nyugat-Balaton idei 
történéseiről beszélgetett a Pesti Srá-
cok internetes portál Móring József 
Attilával (képünkön), a környék or-
szággyűlési képviselőjével, a KDNP 
frakcióvezető-helyettesével.

A Balaton az idén különösen vonzó 
turisztikai célpont volt, és nemcsak a 
közvetlen vízparti rész, hanem távo-
labb, a beljebb található települések 
is sok látogatót fogadtak – nyilatkoz-
ta Móring József Attila. „Ez a nyár 
soha nem látott tömegeket vonzott a 
Balatonra. Utoljára az NDK-s turis-
ták érkezésekor volt hasonló jelen-
ség. Csak egy példa: a Somogyváron 
lévő Nemzeti Emlékhelyen nagyság-
rendekkel több ember fordult meg, 
mint a korábbi években” – fejtette ki. 
Bár külföldi turisták is megfordultak 
a tónál – német szót idén is lehetett 
hallani – nem ez volt a jellemző. 

Vannak ugyanakkor olyan telepü-
lések, amelyek nem turisták, hanem 
beköltözők révén szinte teljesen elné-
metesedtek, sőt francia, vagy holland 
kolóniákról is hallani – vetette fel a 
Pesti Srácok újságírója. „Van olyan 
belső-somogyi település, ahol a pol-
gármester szerint három hét alatt öt 
házat vettek meg a németek. Tavasz-

szal valaki vett egy házat és aztán 
hozta magával az ismerőseit, vagy 
például a csisztapusztai fürdő mellet-
ti településen, Buzsákon laknak már 
németek, hollandok, franciák, bel-
gák, de még angolok is” – erősítette 
meg Móring József Attila. A térség 
kereszténydemokrata országgyűlési 
képviselője elmondta: hét-nyolc ná-
ciónak van ott ingatlana, és ők olyan 
tulajdonosok, akik rendszeresen jön-
nek ide. Nem azok, akik megvették 
a házat húsz, vagy huszonöt éve, és 
azóta feléje se néznek. „Említhetnék 
például egy Csombárd nevű kicsiny 
települést, ahol most egy olyan em-
bert tüntettek ki a munkájáért, aki tu-
lajdonképpen nem is él ott állandóan. 
Megérkezik áprilisban és csak késő 
őszig marad. Egy német állampolgár-
ságú emberről van szó, aki viszont 

olyan szinten 
vesz részt a falu 
életében im-
már tizenöt éve, 
hogy a helyiek 
szerint megér-
demelt egy ki-
tüntetést” – tette 
hozzá.

És hogy mi 
motiválja ezeket 
a nyugati pol-
gárokat, hogy 
hozzánk költöz-
zenek? „Arra hi-
vatkoznak, hogy 
Magyarország 
biztonságos or-
szág, és az sem 

mellékes, hogy az ő nyugdíjukból 
nálunk kényelmesen megélnek. Sok 
ilyen külföldiek által lakott település 
van. Buzsák az egyik csomópont, de 
például már Újvárfalván is feltűntek, 
és említhetném még akár Szőkeden-
cset is. Sokan vannak, akik kifeje-
zetten a biztonságra hivatkoznak. 
Nem befektetési vagy üdülési célú 
ingatlant vesznek, hanem egyenesen 
ide költöznek. Azt mondják, hogy 
Németországnak már vannak olyan 
részei, amelyek élhetetlenné váltak a 
migránsok miatt. Nálunk pedig ezzel 
a jelenséggel nem kell számolnunk, 
biztonsággal és nyugodtan kimehet-
nek az utcára, és azt mondják, Ma-
gyarország csodálatos és jól is érzik 
itt magukat” – mondta a Somogy me-
gyei honatya.

A Balaton nyugati medencéjének 
küszöbön álló fejlesztési projektjeiről 
kiemelte a Fonyódról induló, Csiszta-
pusztát érintő kerékpárutat, amelyik 
egészen Somogyvámosig, az ott ta-
lálható Árpád-kori templomig vezet. 
A fürdőnél, Csisztán pedig már épül 
a Berek-látogatóközpont. Ehhez a 
fejlesztéshez tartozik a Balatonfeny-
ves–Csisztapuszta kisvasút építése, 
ahol már most ősszel megkezdődik a 
munka. Ha minden jól megy, akkor 
már jövőre újra ki lehet vonatozni a 
fürdőhöz. „Van azután egy másik 
nagy projektünk is: egy nagy bicik-
liút, amely majd Balatonmáriafürdőt 
köti össze Mesztegnyővel. Ha vala-
ki elteker oda, akkor felülhet a fes-
tői tájon végighaladó mesztegnyői 
kisvasútra, ami szintén egy komoly 
turisztikai attrakció. Ez az út átha-
lad Marcalin, ahol egy közel kétszáz 
szobás szálloda építését fejezik be az 
elkövetkezendő esztendőkben” – is-
mertette.

Sőt Móring József Attila szerint 
ma már a „magyar tenger” sem egy-
évszakos. „Van egy mondásunk: a 
Balaton télen-nyáron menő, például 
egymás után nyílnak a parton jégpá-
lyák. Nemrég még kinevették azt a 
lellei vállalkozót, aki először épített 
jégpályát a partra meg szaunát a víz 
fölé, azonban ma már sorra nyílnak 
jégpályák, és a téli fesztiválokon soha 
nem látott nagyságú tömegek szóra-
koznak. Nyugodtan mondhatom azt, 
hogy az előrelépés már tapasztalha-
tó” – mondta a KDNP-s képviselő.
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Fórum

Semjén Zsolt:
Szent II. János Pál pápa élete nyitott könyv volt

Mi kellett ehhez a nagyszerű könyv-
höz? Mély, Krisztusba vetett hit, 
magyar–lengyel barátság és egy el-
szánt ember kitartó munkája!

Szinte lehetetlen feladat  
Karol Wojtyláról, a szentté avatott  
II. János Pál pápáról újat monda-
ni, hiszen egész élete, hosszú pápai 
szolgálata és megszámlálhatatlanul 
sok utazása mind a nyilvánosság 
előtt zajlott. Ismerhetjük munkássá-
gát, világpolitikai szerepét, teológiai 
tanítását és szervező tevékenységét 
a világegyházban, mert élete nyitott 
könyv volt.

Azt mondják, a II. vatikáni zsi-
nattal az egyház ablakot nyitott a 
világra. Ez a nyitás jól érzékelhető, 
kézzel fogható valósággá II. János 
Pál pontifikátusa alatt vált, aki uta-
zó pápaként bejárta az egész vilá-
got, hirdetve az Evangéliumot. Az 
apostoli látogatásokról rendszeresen 
beszámolt a világsajtó, már a Szent-
atya életében számos könyvben 
láthattunk nagyszerű felvételeket 
arról, hogyan fogadták a különbö-
ző földrészeken, mekkora tömegek 
vettek részt szentmiséin, hallgatták 
szentbeszédeit.

A mai könyvbemutatón egy egé-
szen különleges kiadványt vehe-
tünk a kezünkbe Steindl Rezsőnek, 
a Magyar Bélyeggyűjtők Országos 
Szövetsége Vas megyei elnökének 
köszönhetően, aki hihetetlen kitar-
tással és aprólékos munkával gyűj-
tötte össze a világ minden tájáról a 
pápáról készült képeslapokat, bé-
lyegeket, az utazásaival kapcsolatos 
postai iratokat, bélyegzéseket. En-
nek a hatalmas munkának eredmé-
nye A függetlenség szentje.

Szép és tapintatos gesztus, hogy a 
kötet eleje és vége – mintegy keret-
be foglalva – néhány oldalt szentel 
a pápa elődjének, I. János Pálnak és 
az utódnak, XVI. Benedeknek, ez-
zel is hangsúlyozva a kétezer éves 
folytonosságot Szent Péter trón-
ján. Természetesen a kötet gerincét 
Szent II. János Pál pápa csaknem 
huszonnyolc éves pontifikátusának 
– bizonyos szempontok szerint ösz-
szegyűjtött – dokumentumai adják. 
A szerkesztők a legkézenfekvőbb 
megoldást választották, évről évre 
haladva mutatja be a történéseket. 
Minden esztendőt egy egész oldalas 
fénykép vezet be, a tájékozódást a 
több mint háromszáz oldalon pedig 
azzal is könnyítik, hogy a jobboldali 
lapszéleken sormintaként jelentetik 
meg 1978-tól 2005-ig az éveket – 
megtoldva a boldoggá és a szentté 
avatás esztendeivel – kiemelve az 
éppen aktuális évszámot. Ez nem-
csak praktikus, hanem tipográfiailag 
is esztétikus megoldás.

Lehetetlenség felsorolni azt a sok 
eseményt, kiemelni néhány szívhez 
szóló vagy rendkívüli pillanatot, 
amelyek a könyv lapjairól elénk 
tárulnak. Gondolatébresztő a Hi-
rosimában és Nagaszakiban tett lá-
togatás, a jeruzsálemi Siratófalba 
rejtett pápai üzenet, a fatimai lát-
nokok boldoggá avatása. Megható a 
Teréz anyával való találkozás képe, 
és a megbocsájtásról szóló keresz-
tény tanítás megéléséről tanúskodik 
az 1981-es merénylet elkövetőjével, 
Ali Agcával a börtöncellában ké-
szült felvétel.  

Mintegy három évtized egyház- 
világpolitikájának is tanúi lehetünk 
a kötetet böngészve. Láthatjuk a 
pápát Ronald Reagannel és a még 
feltűnően fiatal Bill Clintonnal, Fi-
del Castróval és Jaruzelskivel, a ja-
pán császárnővel és a spanyol király 
társaságában. II. János Pál pápa fel-
szólalt az ENSZ - közgyűlésén, az 
Európa Parlamentben, ellátogatott 
a római zsinagógába, az ökumené 
jegyében találkozott a keresztény 
felekezetek vezetőivel, közös imá-
ra hívta a világvallások képviselőit 
Assisibe, és szentévet hirdetve átve-
zette az egyházat a harmadik évez-
redbe.

A II. János Pál pápa életét képesla-
pokon és bélyegeken bemutató kötet 
leghosszabb fejezete az 1991-es esz-
tendőről szól, amikor Krisztus földi 
helytartója első alkalommal lépett 
hazánk földjére. Az alkalomra ki-
adott emléklapok, borítékok, bélye-
gek és bélyegképek dokumentálják 
az apostoli látogatás szinte minden 
eseményét. Egészen különlegesek a 

„szolgálati közleménynek” is beillő 
pecsétek némely borítékon: „Továb-
bítva: Esztergom-Budapest útvona-
lon pápai hajóval 1991. augusztus 
16.” Vagy: „Továbbítva: Pécs-Bu-
dapest útvonalon pápai helikopter-
rel 1991. augusztus 17.” És ugyanez 
Debrecen és Szombathely viszony-
latában is. Körpecsétek és bélyegzé-
sek is szerepelnek a kötetben, ezek 
hitelesítik az adott esemény – pápa-
választás, egy-egy utazás vagy láto-
gatás, illetve a pápa halálának – pon-
tos időpontját.

A szerkesztők nem feledkeztek 
meg egyéb magyar vonatkozású ese-
ményekről sem. Szerepel a kötetben 
egy-egy bélyegkép Apor Vilmos 
győri megyéspüspök, Romzsa Tódor 
mártírhalált halt görög katolikus püs-
pök, Batthyány-Strattmann László, 
a szegények orvosa és IV. Károly 
magyar király boldoggá avatásának 
emlékére is.

A kiadvány utolsó fejezetei II. Já-
nos Pál halálával, majd boldoggá, 
illetve szentté avatásával foglal-
koznak. Döbbenetes, hogy a pápa 
halálhíre annyira megrendítette az 
egész világot, hogy számtalan ország 
postája adott ki bélyegeket, soroza-
tokat, emléklapokat, kis- és nagyí-
veket rá emlékezve. Ugyanezt tették 
egyébként, amikor elérkezett Karol  
Wojtyla pápává választásának hu-
szadik, majd a 25. jubileuma. Steindl 
Rezső gyűjtő szenvedélye nyomán 
ezek is gazdagítják a kötetet. Mint 
ahogy az a kuriózumszámba menő 
blokk is, amit a pápa 1993-as baltiku-
mi látogatása alkalmából adott ki az  
Észtországhoz tartozó Muhu-sziget.

Huszonhét és fél év nagy idő, eny-
nyi ideig látta el péteri szolgálatát a 
lengyel pápa. A kötetben pillanatfel-
vételeket látunk erről az időszakról, 
de összeáll belőlük egy nagyhatású 
ember életének hiteles története. 
Karol Wojtylát viszonylag fiatalon 
választották pápává, még hatvan 
éves sem volt. A kötet első felében 
egy fiatalos, gyakran mosolygó egy-
házfőt látunk, aztán az idő halad-
tával a képeken egy egyre idősödő, 
betegséget hordozó, fehér hajú főpap 
jelenik meg. Megható emberi voná-
sok, maga az élet.

A függetlenség szentje különleges 
könyv egy különleges emberről. A 
szerkesztése átlátható, a kivitelezé-
se impozáns. A háromnyelvűség, 
hiszen angolul és lengyelül is olvas-
hatók a szövegek, azt a célt szolgál-
ják, hogy az egész világon sokfelé 
elérhető és érthető legyen ez a ki-
váló munka. Az egész világon, mert 
Szent II. János Pál az egész világé 
volt. Totus tuus – szólt a jelmondata, 
amihez mindig hű maradt. Mégpe-
dig úgy, hogy mindannyiunké lett – 
egészen. Totus noster.

Magyarország miniszterelnök-
helyettese, a Kereszténydemokrata 

Néppárt elnöke fenti beszédét 
a Szent II. János Pál pápa 

születésének 100. évfordulójára 
megjelentetett kötet bemutatóján 

mondta el szeptember 
végén a Budapest-Belvárosi 

Nagyboldogasszony Főplébánia-
templomban
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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

Semjén Zsolt:

A nemzetiségi közösségek a többségi  
és az anyanemzet kultúráját is gazdagítják

Kérem, engedjék meg, hogy gróf Kle-
belsberg Kunó egykori vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter gondolatával kö-
szöntsem Önöket: „A magyar hazát ma 
elsősorban nem a kard, hanem a kultúra 
tarthatja meg és teheti ismét naggyá.” A 
klebelsbergi gondolat ma is helytálló.

Mégis, most mindannyiunkhoz szól a 
kérdés: miért a kultúra?

Ennek megértéséhez érdemes meg-
vizsgálni a szó eredetét. A latin „colere” 
igéből származó kifejezés jelentése mű-
velni, pontosabban a földet megművelni. 
Átvitt értelemben elsőként Cicero hasz-
nálta a „cultura animi” – a lélek műve-
lése – kifejezést. Cicero megállapításától 
kezdve évszázadokon keresztül kikezd-
hetetlennek bizonyult az a megállapítás, 
hogy a lélek – miként a termőföld – csak 
műveléssel képes maradandó értéket te-
remni.

Ez alapján valljuk mi is azt, hogy a kul-
túra megmaradásunk egyik záloga.

A Pro Cultura Minoritatum Hun-
gariae-díj, amely idén 15 éves ha-
gyományra tekint vissza, megfelel 
ennek a gondolatnak, hiszen elisme-

rés a nemzetiségi kultúra maradan-
dót alkotó képviselőinek. Olyan sze-
mélyeket és szervezeteket tüntetünk 
ki, akik elismerésre méltót végeztek 
és végeznek a Magyarországon élő 
nemzetiségek körében az anyanyelvű, 
kulturális örökség megtartásáért, ki-
bontakozásáért, és így hozzájárulnak 
a Kárpát-medence népeinek nem csak 
együttéléséhez, hanem kölcsönös gaz-
dagodásához.

A művészeten keresztül könnyebb 
megértenünk azon honfitársainkat, akik 
valamely nemzetiségi közösségben – de 
a magyar nemzet egészébe illeszkedve 
– élnek, egy gazdagabb, de olykor még-
is nehezebb kettősségben. Olyan egyedi 
kultúrát őriznek, amelyeket sem a több-
ségi, sem az anyanemzet nem tud helyet-
tük megőrizni. Ezt az értékgazdagságot 
csak Önök őrizhetik meg és csak Önök 
hozhatják létre!

Hagyománytisztelő, de élő kultúrájuk 
egyaránt gazdagítja a nemzetiségi közös-
ségük, a magyar nemzet, a Kárpát-me-
dence, a kontinens és végeredményben a 
világ egyetemes műveltségét.

Munkájuk nem egy asszimilálódó, el-
tűnő népcsoport eltűnő hagyományának 
vitrinbe helyezett története, hanem elve-
tett mag. Ez a mag kihajt és növekedik a 
gyermekek-fiatalok révén, akik a nemze-
tiségi oktatási és kulturális intézmények-
ben tanulnak és a helyi közösségekben 
valóságként mindezt meg is élik.

Ezek a kisközösségek évtizedekig 
„nemzetiségi és etnikai kisebbség-
ként” szerepeltek a közbeszédben és 
a hivatalos fórumokon. Nem kaptak 
megfelelő figyelmet, mert az interna-
cionalista szocialista államhatalom 
úgy vélte, önmagától „megoldódik” a 
nemzetiségi kérdés, mivel a kisebbsé-
gek ugyanolyan jogokat kaptak, mint 
a többség, és így majd sikeresen asz-
szimilálódnak. Bizony akkor kevesen 
merték felvállalni származásukat, mi-
vel emlékeztek még arra, hogy milyen 
sors jutott a kisebbségeknek a XX. 
században: üldöztetések, elűzetések, 
lakosságcserék. 

2010-ben az Alaptörvény elfoga-
dásakor a kisebbség kifejezést, amely 
mennyiségi alárendeltséget sugallt, 

töröltük, és visszatértünk a több száz 
éves magyar hagyományhoz: a „nem-
zetiség” fogalmához.

Az Alaptörvény deklarálja, hogy a 
Magyarországon élő 13 őshonos nemze-
tiség államalkotó tényező, és joguk van 
az önazonosságukhoz és önkormány-
zatukhoz, az anyanyelvhasználathoz, 
az anyanyelvű oktatáshoz, kultúrájuk, 
hagyományaik ápolásához és továbba-
dásához.

Köszönet és elismerés azoknak, 
akik kiemelkedő szakmai életútjukkal, 
nemzeti közösségük szolgálatával, az 
anyanyelvi kultúrájuk széleskörű megis-
mertetésével és nagyszerű egyéni teljesít-
ményük révén kiérdemelték a Pro Cultu-
ra Minoritatum Hungariae díjat!

Szívből gratulálok!

Magyarország miniszterelnök-
helyettese a magyarországi 

nemzetiségek kultúrájáért folytatott 
tevékenységek szakmai elismerése, a 

Pro Cultura Minoritatum Hungariae-díj 
átadásán mondta el fenti beszédét

Azbej Tristan:
2006. szeptember 17-e az én életemet is megváltoztatta

2006. szeptember 17-e nem csak a XXI. 
századi magyar történelem menetét vál-
toztatta meg, hanem az én életemet is. 
A jeles nap előtt pár héttel végeztem az 
egyesült államokbeli Virginia műszaki 
egyetemén, és a földtudományok dok-
toraként terveztem a pályafutásomat. 
A hazaszeretet visszahívott vadnyu-
gatról vadkeletre, és így történt, hogy 

Amerikából hazatérve rövid idő után a  
Kossuth-téren találtam magam, lelkes 
hazafiak oldalán, és Gyurcsány Ferenc 
viperás rendőreivel szemben.

Nem úgy terveztem, hogy – kis túlzás-
sal – egyik nap még doktorálok, a mási-
kon pedig a könnygázt nyelem. De nem 
tehettem mást, ahogy sokan mások sem. 
Sok tízezer fiatalt, köztük engem is, az az 
időszak, Gyurcsányék országrombolása 
és nemzetellenes ámokfutása indított el 
arra, hogy közéleti pályára lépjen – tenni 
akartunk a hazáért.

Magyarországért, amit Gyurcsány Fe-
renc „k**** országnak” nevezett, és még 
ma is úgy viselkedik, mint aki így tekint a 
hazára. 14 éve ezen a napon lett mindenki 
számára nyilvános, hogy Gyurcsánytól 
és szektájától mit várhatnak a magyarok: 
hazugságot „reggel, éjjel meg este”. Eltelt 
14 év, ő azonban nem vonult vissza, ha-
nem 1 helyett most már 5 pártot irányít, 
a táborában pedig megfér egymással sok 
bedarált politikus:  idült antiszemitáktól 
az álomgyilkos instamozgalmárokon ke-
resztül egészen a virtigli kommunistákig.

Gyurcsánynak, ahogy akkor, úgy ma 
sincs helye a közéletben. Abban viszont 
van egy elvont igazságszolgáltatás, hogy 
a magyar politikatörténet egyik legkár-
tékonyabb szereplőjeként, testközelből 
nézhette végig, ahogy a hagyatékát 2010-
óta az emberek akaratából lebontottuk, 
és a helyére egy önazonos, büszke és si-
keres országot építettünk fel.

A szerző a Miniszterelnökség 
államtitkára, a KDNP alelnöke

Vejkey Imre:

Ne használják fel méltatlanul Slachta Margit nevét!
Slachta Margit egyik alapítója volt a Szociális Testvérek Társaságá-
nak, és egyidejűleg a rend vezetője. Slachta Margit nevét nem lehet a  
rend hozzájárulása nélkül politikai célokra felhasználni, mert az sér-
ti az alapítónak úgy emlékét, mint áldott örökségét! Ugyanebbe a  
rendbe tartozott az örökfogadalmas boldog Salkaházi Sára is. Mindket-
ten minden eszközzel küzdöttek az országot elárasztó nemzetiszocia-
lista métely ellen, és kivették részüket az üldözöttek menekítéséből is.  
1944. december 27-én a nyilasok Salkaházi Sárát elhurcolták és a Duná-
ba lőtték!

A KDNP ezért Slachta Margit és nővérei örökségéhez méltatlannak 
tartja az ex-jobbikos képviselőnő álságos szélhámoskodását.

A szerző a KDNP pártügyésze, frakcióvezető-helyettes. A fenti írás 
apropóját adta, hogy a Jobbik egy volt képviselője „Slachta Margit emlékére 

díjat” hozott létre. A „díjtól” a Slachta Margit által alapított Szociális 
Testvérek Társasága is nyilatkozatban határolódott el
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

hazank@kdnp.hu

A helyi KDNP-elnök 
kezdeményezésre a csíksomlyói 

Szűzanya-szobor másolatát 
helyezték el a füzesabonyi 

templomban 

Süli János Nemzeti energetikáért díjban részesült 
Az import sosem lehet annyira meg-
bízható, mint egy hazai energiaforrás 
– hangsúlyozta Kovács Pál, a paksi
atomerőmű kapacitásának fenntartá-
sáért felelős államtitkár a 20 éve ala-
pított Energiapolitika 2000 Társulat
jubileumi rendezvényén szeptember
végén Budapesten.

A következő időszakban az áram-
fogyasztás növekedésére lehet számí-
tani Magyarországon és a világban, 
egyebek mellett a népesség, illetve 
az életszínvonal növekedése miatt – 
jelezte.

Az államtitkár felidézte: a paksi 
atomerőmű az elmúlt csaknem 40 
évben fennakadás nélkül termelt vil-
lamos energiát. Nem voltak ellátási 
válságok, vészforgatókönyvek, csak 
olcsó, biztos és tiszta áram – fogal-

mazott. A megújuló energiaforrá-
sokra kitérve Kovács Pál kiemelte: 
csak olyan energetikai rendszereket 

lehet működtetni, amelyek egyszerre 
szolgálják az ellátás biztonságát és a 
megfizethető fogyasztói árakat.

Az államtitkár elmondta, a Paks-2 
atomerőmű 17 millió tonna szén-
dioxid évenkénti kibocsátását előzi 
majd meg.

Járosi Márton, az Energiapolitika 
2000 Társulat elnöke elmondta: a 
2000-ben alapított szervezet szak-
mai és közéleti tevékenységet végez 
a nemzeti elkötelezettségű, környe-
zetbarát energiapolitika kidolgozá-
sának segítéséért, népszerűsítéséért 
és védelméért, a közjó érdekében. 
A jubileumi ünnepségen átadták az 
Energiapolitika 2000 Társulat által 
alapított Nemzeti energetikáért díjat 
öt szakembernek, köztük Süli Já-
nosnak, a Paksi Atomerőmű két új 
blokkja tervezéséért, megépítéséért 
és üzembe helyezéséért felelős tárca 
nélküli miniszternek.

Nagyboldogasszony ünnepén került méltó helyére, a füzesa-
bonyi Római Katolikus templomba a 153 cm magas csíksom-
lyói Szűzanya-kegyszobor másolata, amely Szabó Sándor, a 
helyi KDNP alelnök kezdeményezésére és a hívek nagylelkű 
adományainak segítségével és a helyi plébános, Papler Pál 
János engedélyével jött létre. Az ünnepi szentmisét Gubola 
Róbert esperes, apát, a miskolci Szent Anna templom plébá-
nosa celebrálta. Az ünnep egyik vendég szónoka Harangozó 
Imre néprajzkutató, tanár, újkígyósi lakos volt.

A szobor felállításának ötlete a csíksomlyói búcsú több-
éves meglátogatása során merült fel Szabó Sándorban, hogy 
ezáltal azok a hívek is láthassák a csíksomlyói Szűz Mariát, 
akik koruk és helyzetük miatt nem tudnak oda ellátogatni.

„Csíksomlyónak különleges szerep jutott a világ magyar-
ságának összetartásában, mivel a  határon belüli és kívüli 
magyar emberek találkozóhelye. 2020. az összetartozás éve, 
mert ebben az évben volt Trianon 100. évfordulója. A kegy-
szobrot az erdélyi Demeter József marosszentannai népi 
iparművész fafaragó készítette” – mondja Szabó Sándor.

Schanda Tamás: A turizmusnak kiemelt 
szerepe van a gazdaság működésében

„Meg kell őrizni a magyar gazdaság műkö-
dőképességét, amelyben a turizmusnak, és 
az üzleti utazásoknak kiemelt szerepe van” 
– jelentette ki az Innovációs és Technológiai
Minisztérium parlamenti és stratégiai állam-
titkára a közelmúltban Zalaegerszegen.

Schanda Tamás a kínai tulajdonban lévő 
Willis Hotel átadóünnepségén azt mondta: 
szükség van arra, hogy a turizmus is mű-
ködjön, szükség van beruházásokra, olyan 
intézményekre, amelyek munkahelyeket 
hoznak létre. „Szükség van arra, hogy a ví-
rus által veszélybe került szektorok szereplői 
fennmaradjanak”, és a járvány után újra meg 
tudjanak erősödni, gazdagítva ezzel ismét a 
régiót és az egész országot – hangsúlyozta.

Emlékeztetett arra, hogy a turizmus Ma-
gyarország egyik legsikeresebb ágazata, a 
pandémia viszont sokat ártott a szektornak.

Nem ellentmondás ugyanakkor, hogy a 
világjárvány közepette avatnak fel egy szál-
lodát, mert Magyarországnak működnie 
kell, nem engedhető meg, hogy a vírus még 

egyszer megbénítsa az országot 
– jelentette ki az államtitkár.
Schanda Tamás hangsúlyozta:
Zalaegerszeg innovatív, dinami-
kusan fejlődő, modern várossá
vált, a régió gazdasági és ipari
központja. A városhoz kötő-
dik többek között a ZalaZone
Járműipari Tesztpálya, ahol
„nemzetközi szinten is jelentős
ipari-innovációs bázis épül”,
de több egyetem is jelen van és
együttműködik a ZalaZone-nal,
főként a mesterséges intelligen-
cia terén.

A zalai megyeszékhely ku-
tatás-fejlesztési központtá válik, ahol a 
legújabb csúcstechnológia jelenik meg. Itt 
gyártják majd a világ legmodernebb tankjait 
is, amelyhez egy tesztpálya is kapcsolódik, a 
gyártáson kívül pedig fejlesztéssel is foglal-
koznak a hadiüzemben, amely a beszállítók-
kal együtt mintegy félezer embernek nyújt 
majd megélhetést – mondta az államtitkár.

Hozzátette azt is: a magyar kormány ha-
tározott célja, hogy a városok erősödjenek. 
Zalaegerszeget adottságai pedig arra pre-
desztinálják, hogy a magyar gazdaság talpra 
állításának egyik motorja legyen.

Vej Vej Csang, a négycsillagos hotel igaz-
gatója, a tulajdonos család képviseletében 
felidézte, hogy 2017-ben vásárolták meg a 
hotel épületét és kezdték el a fejlesztést. A 
korszerűsítéssel 64 szobás hotelt alakítottak 
ki, amelynek 100 férőhelyes konferencia-
központja, 120 személyes étterme és 1000 
négyzetméteres wellness-központja is van. 
Korábbi közlés szerint a beruházás értéke 
meghaladja az egymilliárd forintot.


