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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Felelőtlen, aljas és cinikus a baloldal
Soltész Miklós: Az ellenzék úgy gondolja: minél több a halott, 

annál több esélye van rá, hogy jövőre hatalomra kerüljön

A baloldal felelőtlen oltásellenessé-
géről, a vakcináknak köszönhetően 
fokozatosan visszaszoruló járvány-
ról is beszélt a Magyar Hírlapnak 
adott interjújában Soltész Miklós, a 
Miniszterelnökség egyházi és nem-
zetiségi kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkára, a Kereszténydemokrata 
Néppárt alelnöke.
– A baloldal váltakozó hevességgel 
kérdőjelezi meg a vakcinák érté-
két, mi a véleménye erről?
– Elképesztő, de az elmúlt egy év 
megmutatta, hogy a baloldalra – a 
DK-tól a Jobbikig – még a bajban, 
járvány idején sem lehet számítani. 

Sőt! Felelőtlen és felháborító, amit 
művelnek. Nem az emberek élete, 
egészsége érdekli őket, csupán sa-
ját, remélt hatalmi pozícióik. Ahe-
lyett, hogy segítenék a védekezést, 
folyamatosan támadják az egész-
ségügyet és a kormányt. Félelmet 
keltenek az emberekben, másokat 
lebeszélnek az oltásról vagy elbi-
zonytalanítanak a keleti vakcinák-
kal kapcsolatban.
Ezzel hozzájárulnak sok ember sú-
lyos megbetegedéséhez, sőt, halálá-
hoz. Gyerekkorunkban is sok oltást 
kaptunk, amelyek sok betegségtől 
óvtak meg minket. Ma már sok 
magyar utazik egzotikus országok-
ba, köztük egyébként sok baloldali 
politikus is. Teljesen természetes, 
hogy az ehhez szükséges védőoltá-
sokat felveszik, s azok biztonságát, 
hatásosságát nem vonják kétségbe. 
Ezzel szemben a keleti vakcinák el-
len folyamatos a baloldali hergelés. 

Elképesztő, de ők úgy gondolják, 
minél több a halott, minél rosszabb 
a járványhelyzet, annál több esé-
lyük van rá, hogy jövőre hatalomra 
kerüljenek. Hiteltelenségüket mu-
tatja, hogy egyre többször buknak 
le, hiszen kiderül, hogy saját magu-
kat azért beoltatják, sokszor éppen 
orosz vagy kínai vakcinával.
– Az új fertőzöttek száma alap-
ján úgy tűnik, tetőzött a járvány. 
Mennyi szerepe lehet ebben az ol-
tásoknak?
– A vakcina életet ment. Egyértel-
mű, hogy a járványt csak az oltás 
tudja megfékezni. A járványügy és 
a vakcinák kérdése nem olyan, mint 
a foci vagy a politika, hogy minden-
ki ért hozzá. A baloldali politika és 
média mégis ezt a látszatot próbálja 
kelteni. Felelőtlen, sőt aljas és cini-
kus, amit művelnek. Istennek hála, 
olyan miniszterelnökünk van, akinek 
eszébe sem jutott a vakcinák ügyéből 

politikai kérdést csinálni, hanem fo-
lyamatosan meghallgatja a szakem-
berek véleményét. Bármit is harsog 
a hol függetlennek, hol elnyomottnak 
hazudott baloldali sajtó, az operatív 
törzs nem politikai alapon hoz dönté-
seket, hanem a járványügyi szakem-
berek felelős javaslatai alapján.
Belegondolni is rossz, mi lenne, ha 
most Gyurcsány, Karácsony vagy 
Jakab lenne hatalmon, hogy a kor-
mányzás szót ne is említsem velük 
egy mondatban. Az biztos, hogy ke-
leti vakcinák nélkül Magyarorszá-
gon feleannyi ember lenne beoltva, 
és sajnos sokkal többen betegedné-
nek meg és halnának meg koronaví-
rusban. Szerintem már a saját sza-
vazóik is látják, hogy mit művel az 
oltásellenes baloldal. Minél nagyobb 
az átoltottság, annál hamarabb és 
annál kevesebb áldozattal leszünk 
túl a járványon.

Folytatás a 4. oldalon

Semjén Zsolt idén is részt vett a csíksomlyói búcsún 
A hithez, a Szűz Máriához, a Csík-
somlyóhoz való ragaszkodást hir-
dette prédikációjában a pünkösd-
szombati búcsú szónoka, a moldvai 
származású Salamon József gyimes-
bükki plébános.

Salamon József szülőföldje szó-
használatával élve jelentette ki, hogy 
„honn vannak”, vagyis otthonukban 
érzik magukat a csíksomlyói hegy-
nyeregben a fogadalmi búcsú zarán-
dokai.

Megjegyezte: a moldvai csángók 
számára Csíksomlyó évszázadokon 
át „a lelki oázist jelentette”, ahová el-
jőve anyanyelvükön imádkozhattak, 
énekelhettek, ahol önmagukra talál-
tak, és megerősödtek.

Amíg ez a ragaszkodás él a lelkek-
ben Csíksomlyó iránt (...), lesz jö-
vőnk, hitünk, lesznek értékeink, lesz 
elképzelés a jövőről” – hangoztatta.

Salamon József megemlítette: a 
csíksomlyói zarándokok kereszt 
alatt, sokan vándorbottal a kezükben 
jöttek a hegynyeregbe.

Felidézte: amikor 1949-ben Márton 
Áron püspök a Gyimesekben bérmált, 
elterjedt a hír, hogy a kommunista ha-

tóságok le akarják tartóztatni. A gyi-
mesbükkiek ünneplő ruhába öltözve, 
támaszként és oltalmazóként használt 
bottal a kezükben kísérték a püspökü-
ket Csíksomlyóra. Egymást védték a 
zászló és a kereszt oltalma alatt.

„Továbbra is haladjunk azon az úton, 
amely megerősít bennünket igazi ösz-
szefogásban, egységben a nagyjaink-

kal együtt” – jelentette ki a szónok. 
Arra is kitért prédikációjában, hogy 
ha mindenki annyi időt szánna a jó 
terjesztésére, mint a bűnbakok keresé-
sére, és a maga igazának az igazolá-
sára, hatalmas lenne az előrehaladás.

A búcsús szentmisét Kerekes Lász-
ló gyulafehérvári segédpüspök mu-
tatta be.

Az idei búcsú sajátos színfoltja 
volt Molnár Levente székelyföl-
di származású operaénekes, aki a 
zarándoklat világi fővédnökségét 
vállalta. A világhírű bariton Má-
riapócsról indulva részben gyalog 
tette meg az utat Csíksomlyóra, és 
elhozta az útba ejtett közösségek 
imaszalagjait.

Molnár Levente a mise kezdete 
előtt elénekelte a palóc himnuszt, és 
elmondta: zarándoklatát a nemzet 
egységéért ajánlotta fel.

A búcsún kevesebben vettek részt, 
mint a járvány előtti alkalmakkor, 
de a tömeg most is betöltötte a hegy-
nyerget.

A csíksomlyói búcsúba idén is ellá-
togatott Semjén Zsolt, Magyarország 
miniszterelnök-helyettese, a Keresz-
ténydemokrata Néppárt elnöke.

A Kárpát-medence legnagyobb 
tömeget vonzó vallási eseményéről 
Borbáth Kata által készített fotók-
ból a kdnp.hu weboldalon, illetve 
Flickr-képmegosztón (flickr.com/
photos/kdnp/) találhat egy bővebb 
válogatást.
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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FORRÁS:MTI

A jövő évi költségvetés a gazdaság újraindításáról szól

Varga Mihály a büdzsé benyújtása-
kor kiemelte: a 2022-es költségvetési 
törvényjavaslatban a kormány dina-
mikus, 5,2 százalékos gazdasági nö-
vekedéssel számol, GDP-arányosan 
5,9 százalékos hiánycél és 79,3 szá-
zalékos államadósság mellett.

A javaslat hat célnak felel meg, 
ezek: a gazdaság újraindítása, a csa-
ládok támogatása, a 13. havi nyugdíj 
visszaépítése, a 25 év alatti fiata-
lok adómentessége, a munkáltatói 
adóterhek további csökkentése és a 
munkahelyteremtéshez, illetve a be-
ruházások támogatásához szükséges 
források biztosítása – mondta a pénz-
ügyi tárca vezetője.

HANGSÚLYOS A 
MUNKAHELY-TEREMTÉS ÉS 

A CSALÁDTÁMOGATÁS
A 2022-es költségvetés általános, 
2021. májusi vitájában Hargitai  
János, a KDNP vezérszónoka egyet-
értett az Állami Számvevőszék véle-
ményével abban, hogy válsághelyzet-
ben erős és aktív kormányzásra van 
szükség, és folyamatosan figyelem-
mel kell majd kísérni a 2022-es költ-
ségvetés folyamatait.

Rámutatott: Magyarországnak 
2010 óta erős és aktív kormánya van, 
ezért a koronavírus-járvány miatt 
kialakult, sohasem látott egészség-
ügyi és gazdasági válság egészen 
más helyzetben találta a magyar 
gazdaságot és más reakciókat vált 
ki a kormányzatból, mint a 2008-as 
pénzügyi válság. Az akkori, sodródó 
szocialista kormányzás miatt csak a 
kényszerek működtek, az IMF-hi-

tel mentette meg az országot az ál-
lamcsődtől, a magyar költségvetést 
nemzetközi intézmények diktálták, 
és ezért megszorításokat kellett vég-
rehajtani – tette hozzá a politikus. 
Mennyire más a jelenlegi helyzet 

most, amikor erős és aktív kormány-
zás után ért minket a válság, és „nem 
kényszerülünk olyan lépésekre”, 
mint a gyenge szocialista kormány – 
jegyezte meg.

A politikus a gazdasági újraindítás 
költségvetésének nevezte a 2022-es 
büdzsét, és úgy vélte: semmilyen va-
lóságalapja nincs azoknak az ellen-
zéki véleményeknek, amelyek szerint 

„Európa legkegyetlenebb”, illetve a 
„bosszú” költségvetéséről lenne szó.

Kiemelte: a jövő évi költségvetésben 
7300 milliárd forint áll rendelkezésre 
a gazdaság újraindítására, valamint a 
kormány adókönnyítéseket vezet be, 
megteremti a 25 év alattiak személyijö-
vedelemadó-mentességét, és a munkát 
terhelő adók csökkentésére is lehetőség 
lesz, a válság ellenére.

A költségvetés hangsúlyos elemé-
nek nevezte a munkahelyteremtést 
és a családtámogatást. Kifejtette: 
itt látszik, hogy a válságkezelésről 
mennyire másképpen gondolkozik a 
baloldal és a jobboldal; míg a baloldal 
a válság idején szétterítené a forráso-
kat sokaknak, például a minimáljö-
vedelem vagy az oltásért adható jut-
tatás bevezetésével, addig a kormány 
sokaknak, de célzott csoportoknak 
ad támogatást, és közben munkahe-
lyeket teremt, mert csak ez ad hosszú 
távon növekedést.

A KDNP vezérszónoka kiemelten 
szólt a gyermekeket nevelő családok 
támogatásáról, ezen belül az árvael-
látás és a beteg gyermekeket ellátók 
támogatásának növeléséről. Ugyan-
akkor hozzátette: azok támogatását 

is növelni kell a jövőben, akik nem 
gyermeküket, hanem más hozzátar-
tozójukat ápolják.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a 
2022-es költségvetésben folytatódik 
az egészségügy és az oktatás támo-
gatásának emelése. A Költségvetési 
Tanács véleményére reagálva, mi-
szerint a hiányt jobban lehetne csök-
kenteni, a kormánypárti vezérszó-

nok ügy reagált: mérlegelés kérdése, 
hogy milyen gyorsan térjenek vissza 
3 százalékos hiányhoz, ugyanakkor 
most szükség van a többletpénzekre, 
racionális most „több pénzt nyomni” 
a gazdaságba. Ezt teszi most egész 
Európa – fűzte hozzá.

    
A MAGYAR GAZDASÁG 

AZ EURÓPAI GAZDASÁG 
ÚJRAINDÍTÁSÁNAK A 

NYERTESE LEHET
Hollik István, a KDNP országgyű-
lési képviselője leszögezte: a költ-
ségvetés nagyon határozott választ 
ad arra, hogyan lehet újraindítani a 
gazdaságot, a normális életet.

A szocialista kormányok a válsá-
gokra úgy reagáltak, hogy növelték 
az állami bevételeket, azaz megsar-
colták a vállalkozásokat és a lakos-
ságot – jelentette ki, hozzáfűzve: a 
megszorítás-alapú válságkezelések-
nek az volt az eredménye, hogy a vál-
ságot nem oldották meg, sokszor csak 
mélyítették.

A Fidesz–KDNP-kormány megkö-
zelítése teljesen más, mert a kabinet 
véleménye szerint Magyarország ak-
kor tud gyorsan kilábalni és az euró-
pai gazdaság újraindításának a nyer-
tese lenni, ha nem megszorításokat 
hoz, hanem támogatják a családokat, 
a vállalkozásokat, az embereket és a 
nyugdíjasokat – közölte Hollik István.

A kereszténydemokrata honatya 
elmondta: a családok támogatása a ta-
valyi évhez képest is növekszik, de a 
baloldali kormány által ráfordítotthoz 
képest közel ezermilliárd forinttal több.

Kiemelte, ha a Pénzügyminisztéri-
um által előrevetített növekedés való-
sul meg, akkor a nyugdíjasok nyug-
díjprémiummal is számolhatnak. A 
képviselő hangsúlyozta a 25 év alatti-
ak szja-mentességét, és hozzátette, a 
magyar kormány a válság alatt nem 
csak a munkahelyek megtartására fó-
kuszált, de a beruházás-ösztönzésre 
is képes volt forrásokat elkülöníteni.

Nem túlzó elvárás, hogy a magyar 
gazdaság az európai gazdaság újrain-
dításának a nyertese lehessen – zárta 
szavait Hollik István.

FELELŐSEN TERVEZETT 
KÖLTSÉGVETÉS

Felelős költségvetésként beszélt a ter-
vezetről Simicskó István, a KDNP 
frakcióvezetője, hangsúlyozva: már 
korábban is kellően rugalmasan ter-
vezték a magyar büdzsét ahhoz, hogy 
megfelelő gyorsasággal és hatékony-
sággal lehessen reagálni egy fellépő 
problémahelyzetre.

Varga Mihály pénzügyminiszter átadja a 2022. évi költségvetési 
törvényjavaslatot  Latorcai Jánosnak, az Országgyűlés alelnökének a 
Parlamentben 2021. május 4-én (Fotó: MTI / Illyés Tibor)

A járvány miatt a 2022-es költségvetés tervezetének leghangsúlyosabb eleme a gazdaság újraindítása, mindemellett megőrzi a kormány eddigi értékeit, 
így a családok védelmének, a gyermeket nevelők támogatásának az idősek megbecsülésének is kiemelt szerep jut benne – mondta Varga Mihály pénz-
ügyminiszter annak alkalmából, hogy a 2022-es költségvetési törvényjavaslatot május 4-én átnyújtotta Latorcai Jánosnak, az Országgyűlés alelnökének 
Budapesten, az Országház épületében. Ezt követően meg is kezdődött a jövő évi büdzsé vitája a parlamentben, ahol a KDNP számos képviselője kifejtette 
a párt álláspontját.

Hargitai János, a KDNP ügyvezető főtitkára, országgyűlési képviselő 
(Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd)
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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

Rétvári Bence: Rekordmagas összeg jut a 2022-es költségvetésből közétkeztetésre

Rétvári Bence, aki az egyik véd-
nöke a tízedik országos közétkez-
tetési szakácsversenynek, az őszre 
tervezett rendezvényt beharangozó 
sajtótájékoztatón azt mondta: az el-
múlt tíz évben a kormány célul tűz-
te ki, hogy minél többeknek minél 
egészségesebben biztosítsa a közét-
keztetés lehetőségét.

A jövő évi költségvetés rekor-
dösszegével együtt 2010 óta csak-
nem háromszorosára növelte a 

kormány a közétkeztetés forrásait. 
Bővítették a jogosultak körét, és 
mivel olyan szabályok léptek élet-
be, amelyek egészségesebb ételek 
elkészítését írják elő, emelték az 
ehhez szükséges forrásokat – tette 
hozzá.

Pleva György, a Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivatal 
(Nébih) élelmiszer- és takarmány-
biztonsági igazgatója elmondta, a 
járványidőszak fokozott kihívást 

jelentett a közétkeztetést végző 
vállalkozásoknak, ezért nem az 
ellenőrzésre és a szankcionálás-
ra helyezték a hangsúlyt, hanem a 
segítő, informáló tájékoztatásra, a 
tanácsadásra.

Asztalos István, az Étrend Ma-
gyar Konyhafőnökök Egyesületének 
elnöke közölte, a céljuk az inspirálás 
és a tudásösszemérés. „Nem a ha-
mut akarjuk őrizni, hanem a para-
zsat továbbadni” – fogalmazott.

A közzétett kiírás szerint a 2021-
es országos közétkeztetési szakács-
versenyt szeptember végén, októ-
ber elején a Felcsúti Letenyey Lajos 
Gimnázium, Technikum és Szak-
képző Iskolában rendezik meg, 
az esemény témája: „fenntartható 
jövő”. A kéttagú csapatoktól egész-
ségesebben és nagy adagszámban 
elkészíthető, kiváló ízű, háromfo-
gásos menüt várnak; nevezni június 
25-éig lehet.

A 2022-es költségvetési törvény 87 milliárd forintos keretet tartalmaz a közétkeztetés finanszírozására, ami az eddigi legmagasabb – közölte az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára május közepén Budaörsön.

Hozzátette: a kormány a 2022-es 
költségvetés tervezésével párhuza-
mosan olyan programokat indított, 
amelyek a versenyképességet hiva-
tottak erősíteni, majd megjegyezte, a 
gazdaság növekedése teszi lehetővé a 
többi ágazat bővülését.

A kereszténydemokrata képviselő-
csoport első embere kiemelte:  a gaz-
daság újraindítása mellett a család-
központú politika is a költségvetés 
fontos eleme.

Simicskó István megemlítette: a 
baloldal „mindig az emberekre há-
rította a terheket”. Kifogásolta, hogy 
az önkormányzatok sarcolásáról be-
szél az ellenzék, holott kormányon 
ők adósították el a településeket, a 
tartozásokat pedig a mostani kor-
mánynak kellett rendeznie.

BEVÁLT A KORMÁNY 
GAZDASÁGPOLITIKÁJA

Magyarország takarékos, a jövőt fel-
élni nem kívánó gazdaságpolitikája 
bevált – jelentette ki felszólalásában 
Vejkey Imre, a KDNP frakcióveze-
tő-helyettese, hangsúlyozva: a jövő 
évi költségvetés célja, hogy az ország 
a járvány utáni világgazdasági kor-
szak nyertesévé váljon.

Ennek eszközeként beszélt a mo-
dern Magyarország gazdaságtör-
ténetének legnagyobb, a gazdaság 

és az élet újraindítását is szolgáló 
programjáról, megjegyezve, hogy a 
kiemelkedő növekedési pálya révén 
erősebbé válhat a gazdaság, mint a 
válság előtt volt.

Soha nem fordított még kormány 
akkora összeget családtámogatások-
ra, mint amekkora a 2022-es büdzsé 
tervezetében szerepel – jegyezte 
meg, arra is kitérve, hogy 11 év alatt 
több mint duplájára nőtt az egészség-
ügy költségvetése.

A KÖLTSÉGVETÉS 
TÁMOGATJA A MAGYAR 

EMBEREKET ÉS A 
GAZDASÁGOT

Harrach Péter, a KDNP frakcióve-
zető-helyettese arról beszélt, hogy 
ezt a költségvetést meg kell szavaz-
ni, mert támogatja és talpra állítja a 
magyar embereket és gazdaságot, 

segíti a visszatérést a járvány előtti 
helyzethez.

Emlékeztetett: kulcsfontosságú 
volt az a gazdasági intézkedéssoro-
zat, amelyet a munkahelyek megőr-
zéséért és a vállalkozások támoga-
tásáért indítottak. Most a gazdaság 
újraindítását szolgáló akciótervben 
7300 milliárd forint áll rendelkezésre 
– tette hozzá.

Kiemelt területnek nevezte a csalá-
dok támogatását, azt mondta, európai 
összehasonlításban is jelentős össze-
get fordítanak erre a célra. A költség-
vetésben fontos elem a 13. havi nyug-
díj és a béremelés az egészségügyben 
– közölte.

MAGYARORSZÁGON 
INDULHAT ÚJRA ELSŐKÉNT 
A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS

Latorcai János, a KDNP frakció-
igazgatója úgy fogalmazott: minden 
remény megvan arra, hogy a büdzsé 
forrásainak célzott felhasználása és 
a sikeres oltási program eredménye-
ként az Európai Unió tagállamai kö-
zül elsőként Magyarországon állhas-
son helyre a gazdasági növekedés.

Hozzátette: a 2022-es költségvetés 
arra az esetre is tartalékot különít el, 
ha a koronavírus-járvány újabb hullá-
ma törne ki az országban. A válság-
ból kilábalás nem megszorító, hanem 
ösztönző, támogató fiskális politikát 
igényel – jelentette ki a keresztény-
demokrata politikus, hangsúlyozva, 
hogy ez nem járhat az államadósság 
növekedésével.

Aradszki András, a KDNP frakci-
óvezető-helyettese pozitívan értékel-
te, hogy a tervezet értelmében tovább 
folytatódik a magyar energiatermelés 
„zöldítése”, valamint hogy a tervezet 
50 milliárd forintot biztosít a Modern 
Városok Program befejezésére.

Kitért arra is, hogy Érd önkor-
mányzatának működési támogatása 
2019 és 2021 között 37,14 száza-
lékkal növekedett, ez is bizonyítja, 
hogy „méltatlan vád” az ellenzék 
részéről, hogy kivéreztetné az ön-
kormányzatokat a kormány. Azok az 
önkormányzatok, amelyek dolgozni 
akarnak és nem politizálni, a 2022-
es költségvetés alapján is megtehetik 
ezt – hangoztatta Aradszki András.

KIEMELT FIGYELMET KAP 
A KÖRNYEZETVÉDELEM

Juhász Hajnalka, a KDNP or- 
szággyűlési képviselője közölte: Ma-
gyarország elkötelezett a természeti 
örökség védelme mellett, ezért a kor-

mány a jövő évi költségvetés elkészí-
tésekor is kiemelt figyelmet fordított 
a környezetvédelem ügyére és az ég-
hajlatváltozás hatásainak kezelésére. 

Hangsúlyozta: mindenkinek fontos 
a természet védelme, és a jövő évi 
büdzsé újabb lépést jelent annak ér-
dekében, hogy Magyarország 2050-re 
elérhesse a teljes klímasemlegességet.

FONTOS A 
KISTELEPÜLÉSEK 

TÁMOGATÁSA
Szászfalvi László, a KDNP frak-
cióvezető-helyettese kijelentette: a 
baloldali kormányok korábban meg-
szorításokat vezettek be, elvettek az 
emberektől, csődbe vitték az önkor-
mányzatokat, eladták az országot, 
privatizálták a közszolgáltató cége-
ket, és ebből az következik, hogy a 
baloldalnak nincs alapja, hogy kiok-
tassa a kormánypártokat a költségve-
tés kérdésében.

A kereszténydemokrata honatya 
hangsúlyozta: a gazdaság-újraindítá-
si akcióterv a modern Magyarország 
legnagyobb gazdasági programja. De 
nemcsak a gazdaság, hanem az élet 
újraindítása is fontos, ezért lényeges 
a kistelepülések támogatása – muta-
tott rá.

Harrach Péter, a KDNP 
frakcióvezető-helyettese  
(Fotó: MTI / Soós Lajos)

Simicskó István, a KDNP alelnöke, 
parlamenti frakcióvezetője  
(Fotó: MTI / Máthé Zoltán)

Juhász Hajnalka, a KDNP alelnöke, 
országgyűlési képviselő 
(Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd)
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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

Püspökké szentelték Balog Zoltánt 

Balog Zoltán az istentiszteleten a 
közösséghez szólva kiemelte: nem a 
püspöknek van egyházkerülete, ha-
nem a Dunamelléki Református Egy-
házkerületnek van püspöke. „Nem ti 
vagytok az enyémek, hanem én va-
gyok a tiétek” – fogalmazott.

Feladatairól szólva Ravasz László 
néhai református püspököt idézte, 
aki szerint Isten feladatokban mutat-
ja meg minden nemzedéknek, hogy 
milyen naggyá lehet, és a feladatok 
annál nagyobbak, minél törpébb egy 
kor körülöttünk.

De „ne a kor törpesége ellen küzd-
jünk, inkább emberekért, külön-kü-
lön minden egyes emberért” – kérte. 
A botladozó, cél nélküli fiatalokért, 
az elhagyatott öregekért, a gyermek- 
áldásra várókért. „Keressük meg 
őket, kopogtassunk az ajtajukon, ha 
maguktól nem jönnek”. Ez a gyüle-
kezet és az egyház legfontosabb szol-
gálata – szögezte le. 

Lehetnek nagy ívű programjaink, 
korszakalkotó vállalásaink, sikeres 
szellemi küzdelmeink, de ha közben 
cserben hagyjuk a hitével küzdő, a 
szenvedő, a vesztes vagy éppen győ-
zelmeitől megittasult embert, akkor 
hűtlenek leszünk a küldetésünkhöz” 

– fogalmazott Balog Zoltán.
Balog Zoltánt a helyszínen kö-

szöntötte Semjén Zsolt is. „Tőled 
hallottam, hogy »minden politika, 
de a politika nem minden«. Te ennek 
a mindennek a jele voltál a politiká-
ban. Ehhez hasonlóan mondta ró-
lam – első kormánya idején – Orbán 
Viktor, hogy »a Zsolt nem annyira a 
Kormány egyházügyi államtitkára, 
hanem a Püspöki Kar kormányügyi 
megbízottja«. Ami minden szakterü-
leten puszta lobbizás lenne, ami ille-
gitim és illojális, kivéve az egyházi 
ügyekben, mert a transzcendencia 
meghaladja az immanenciát. Ezért az 
Egyház szabadságának a biztosítása 
és az Egyház társadalmi tanításának 
érvényesítése nem valamiféle lobbi-
zás vagy a Kormánnyal szembeni il-
lojalitás, hanem bizonyos esetekben 
prófétai jel. Amit egy keresztényde-
mokrata kormánynak – amennyiben 
a szó teljes értelmében keresztényde-
mokrata – fel kell ismernie és el kell 
ismernie! Így Isten Országának ügye 
az a sziklafundamentum, amin állva 
nem csak barátok és bajtársak, ha-
nem in Christo testvérek vagyunk” 
– fogalmazott a miniszterelnök-he-
lyettes.

Felelőtlen, aljas és cinikus a baloldal
Folytatás az 1. oldalról
– Az unió több országában felve-
tődött, hogy keleti vakcinákra is 
szükség lenne. A magyarországi 
tapasztalat alapján érezhetik így?
– Jó reggelt kívánunk uniós bará-
tainknak is! Komolyra fordítva: 
Orbán Viktor miniszterelnök jó ér-
zékkel már tavaly felismerte, hogy a 
vakcinák ügyében is több lábon kell 
állni. A magyar kormány ezért már 
ősszel keleten is tárgyalni kezdett. 

Kaptunk is miatta hideget, meleget. 
Mára pedig ott tartunk, hogy ebben 
is a mi példánkat követik. Először 
bírálnak minket, majd azt csinálják, 
amit mi, akárcsak a migráció kérdé-
sében.
Az elmúlt években sok országban 
rájöttek, hogy az európai migrációs 
politika vállalhatatlan, Magyaror-
szág pedig nem gonosz, csupán re-
alista és felelősen gondolkodó, ami-
kor lezárja határait és nem enged be 

tömegeket ellenőrizetlenül. Ahogy a 
migráció ügyében, úgy a vakcinák-
kal kapcsolatban is többen követni 
fogják a magyar példát. A magyar 
kormány következetesen védi nem-
zeti érdekeit, legyen szó biztonság-
ról, gazdasági ügyekről vagy vakci-
nákról. A vakcina esetében nem az a 
fontos, hol gyártották, hanem, hogy 
biztonságos-e. Ezt pedig a szakem-
berek döntik el, nem az oltásellenes 
baloldal.

Áprilisban kiesett félmillió nyugati 
vakcina, a következő hetekben vi-
szont több millió keleti érkezik. A kí-
nai és orosz vakcináknak köszönhe-
tő, hogy Málta után Magyarországon 
van a legtöbb beoltott ember az Euró-
pai Unióban. A megfertőződés sajnos 
mindenkit fenyeget, de az oltásnak 
köszönhetően a súlyos szövődmé-
nyek és a halál elkerülhető. Ezért 
fontos, hogy aki még nem regisztrált, 
tegye meg, és oltassa be magát!

Püspökké szentelték Balog Zoltánt, a Dunamelléki Református Egyházke-
rület tavaly novemberben megválasztott püspökét pünkösd hétfőn a Pest 
megyei Nagykőrösön.

Semjén Zsolt magas lengyel 
állami kitüntetést kapott 

Az elismerést, amelyben Andrzej 
Duda lengyel elnök részesítette 
Semjén Zsoltot, Jerzy Snopek buda-
pesti lengyel nagykövet adta át.
Az eseményen a miniszterelnök-he-
lyettes azt mondta, hogy alapvetően 
Szent II. János Pál inspirációjára 
tanult a teológián, a lengyel pápa 
életszentsége és világpolitikai sze-
repvállalása hatott rá. Úgy vélte: 
spirituálisan és szellemileg Szent 
II. János Pálnak köszönhető, hogy 
véget ért a szovjet megszállás, hogy 
„megszabadultunk a bolsevizmus-
tól”, hogy „megmaradtunk keresz-
ténynek” Közép-Európában.
Kitért rá, hogy gyerekkorában meg-
határozó volt számára Henryk Sien-
kiewicz irodalmi Nobel-díjas lengyel 
író munkássága. Felfigyelt a magyar 
és a lengyel történelem hasonlóságá-
ra. Semjén Zsolt kijelentette, hogy a 
lengyelek jobban szenvedtek a szo-
cializmustól, s alapvetően nekik kö-
szönhető, hogy felkelést lehetett szer-
vezni a Szovjetunió ellen. Ők adták 
meg a reményt, hogy van esélye az 
antikommunista politikának, s utalt a 
KDNP újjászervezésére. 
A visegrádi együttműködés jó ér-
dekérvényesítési lehetőség – fogal-

mazott a miniszterelnök-helyettes. 
Hozzáfűzte: a magyarok és a lengye-
lek megszokták, hogy nem adják fel. 
Nehezebb támadásokat is túléltek 
már, mint amilyenek most Brüsszel-
ből érkeznek – jegyezte meg.
Semjén Zsolt elárulta: dédnagyszü-
lei büszke lengyelek voltak, Krakkó 
környékéről. Úgy érzi, a kitüntetés 
nekik is szól.
Jerzy Snopek kijelentette, hogy 
Semjén Zsolt az egyik legkiválóbb 
magyar politikus. A KDNP elnöke, 
aki több ciklus óta országgyűlési 
képviselő, köztudottan Lengyelor-
szág és a lengyelek nagy barátja – 
tette hozzá.
A miniszterelnök-helyettes elkö-
telezetten működik együtt lengyel 
intézményekkel, köztük a lengyel 
nagykövetséggel is. Semjén Zsolt-
nak köszönhető, hogy több pro-
jektjük megvalósulhatott – mondta  
Jerzy Snopek.
Semjén Zsolt a magyar-lengyel 
együttműködés fejlesztésében vég- 
zett kiemelkedő munkájáért, a ma-
gyar-lengyel kapcsolatok elmélyí-
tésében kivívott elévülhetetlen 
érdemeiért kapta meg a Lengyel 
Köztársaság parancsnoki keresztjét.



HAZÁNKHAZÁNK
5AZÁN

S-JÚNIUS

Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Országjáró

Bálint Sándorra emlékeztek Szegeden
Bálint Sándorra emlékeztek halálá-
nak évfordulója alkalmából hétfőn 
Szegeden. A hitvalló néprajztudós 
boldoggá avatásának folyamata 
2005-ben indult el.

Gyulay Endre püspök a Bálint Sán-
dor egykori szülőháza helyén állított 
emléktábla avatásán úgy fogalmazott, 
hogy a tudós a könyveivel, a tudásá-
val – amelyek felhívják a figyelmet a 
magyar nép mély vallásosságára, ün-
nepeire – a mai napig hat ránk.

Hol jobbról, hol balról üldözték, 
de Bálint Sándor mindig kitartott 
a pápák által is hirdetett keresztény 
szociális világnézete mellett. Ember-
ként, életvitelével, tudásával, vallá-
sosságával, hűségével, szolgálatával 
egyaránt példakép – hangsúlyozta a 
püspök.

Az emléknapon megkoszorúzták 
Bálint Sándor sírját az alsóvárosi 
temetőben és a „legszögedibb szö-
gedi” mellszobrát a Dóm téri Pant-
heonban. Az évforduló alkalmából 
12-18 éves tanulók számára hirdettek 
vetélkedőt; a fiatalok háromtagú csa-
patokban dolgozzák föl néprajztudós 
életművét. Az emléknap Kiss-Rigó 

László Szeged-csanádi megyés püs-
pök ünnepi szentmiséjével zárult, 
amelyet Bálint Sándor boldoggá ava-
tásáért tartottak a szegedi fogadalmi 
templomban.

Bálint Sándor, a szegedi egyetem 
professzora, a legszögedibb szögedi, 
az alföldi szakrális néprajz felbecsül-
hetetlen munkát végző kutatója 1904-

ben született a Tisza-parti városban. 
1945-től 48-ig a (Keresztény) Demok-
rata Néppárt nemzet- majd országgyű- 
lési képviselője is volt. 1951-ben a 
kommunista hatóságok eltiltották az 
egyetemi oktatástól és csak 1957-től 
léphetett újra katedrára, igaz, nem 
sokáig. A szocializmus éveiben ren-
dőri megfigyelés alatt állt, s 1965-ben 
koholt vádak alapján felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélték, a következő 
évben pedig nyugdíjazták. 1980-ban 
közlekedési balesetben hunyt el.

Bálint Sándor boldoggá avatásának 
hivatalos egyházmegyei szakasza 
2005-ben kezdődött el, majd a Posi-
tiót (Positio super vita, virtutibus et 
fama sanctitatis) 2013-ban nyújtották 
be a Szentek Ügyeinek Kongregá- 
ciójához.

Simicskó István a helyiekkel 
összefogva elérte, hogy a 

Hamzsabégi út megőrizhesse 
zöldövezeti jellegét

Ferenc pápa elismerte Bálint Sándor  
hősies erényeit

Ferenc pápa 2021. május 22-én fogadta Marcello Semeraro bíborost, a 
Szentek Ügyeinek Kongregációja prefektusát. Az audiencián engedélyezte 
egy vértanúságról és hat hősies erények gyakorlásáról szóló dekrétum köz-
zétételét. Egy fontos lépéssel közelebb kerültünk Bálint Sándor boldoggá 
avatásához.

Az Országgyűlés április végén fogadta el azt a törvényja-
vaslatot, amely lehetővé teszi, hogy többek között a fővá-
ros XI. kerületében található Hamzsabégi út is megőriz-
hesse zöldövezeti jellegét, amit Simicskó István, a körzet 
országgyűlési képviselője a helyiekkel történt összefogás 
eredményének tart.

„Országos szempontból nézve talán sokakban merül 
fel a kérdés, miért ennyire kardinális egyetlen nyomvonal 
fejlesztésének kérdése” – mondta a Magyar Hírlapnak a 
KDNP parlamenti frakcióvezetője, hozzátéve: „Újbuda a 
főváros egyik legkedveltebb kerülete, amely egyrészt kaput 
nyit a Budapestre érkezőknek, ugyanakkor belvárosi fek-
vésű, határai egészen a Dunáig terjednek. Kettős arculata 
mellett mégis családbarát, tele zöldterületekkel. Az embe-
rek szeretnek itt élni. A Hamzsabégi út központi, forgalmas 
elhelyezkedése ellenére a környéken élők egyik kedvenc 
fás sétánya lett, amelyet szeretnének megóvni. A korszerű 
fejlesztési igényeket ezért úgy kell megterveznünk, hogy 
azok a helyiek kívánalmaival összeegyeztethetők legye-
nek, hiszen az ő otthonukról van szó. Meg kell őriznünk 
az egyensúlyt a központi, a forgalmi kapu és a zöldövezeti 
jelleg között.”

Simicskó István szerint a Hamzsabégi út korábban terve-
zett főútvonallá fejlesztése alapjaiban változtatta volna meg 
a térség jellegét, ezért példaértékűnek tartja a helyiek kez-
deményezésére megvalósult összefogást a fejlesztési tervek 
módosítására és a zöldterületi övezetbe történő átsorolás-
ra. „Megkeresésük nyomán többször egyeztettem Gulyás 
Gergely miniszter úrral” – folytatta Simicskó István. „A 
kormányzat nyitott volt a párbeszédre, és meghallgatta az 
újbudaiak kéréseit. Indítványomra végül a szükséges mó-
dosításokkal együtt fogadtuk el a törvényjavaslatot, így 
megnyílt az út a terület átsorolására.”

A kereszténydemokrata politikus megjegyezte: eköz-
ben a baloldal már megint csak félretájékoztat, és mások-
ra mutogat; s feltehetően politikai megfontolásokból nem 
támogatták a javaslatot az MSZP és a DK képviselői az 
Országgyűlésben. „Szomorú látni, hogy Újbuda jelenle-
gi városvezetőjének, a DK-s László Imrének is fontosabb 
volt a helyiek érdekénél a pártja álláspontja. Úgy látom, a 
jól »bevált« baloldali kettős beszédet alkalmazzák ebben a 
fontos kérdésben is” – fűzte hozzá.

Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus 
Egyház (MEE) elnök-püspöke a pünkösd vasárna-
pi alapkőletétel előtt tartott istentiszteleten arról be-
szélt: minden keresztény templom Isten jelenlétét 
hirdeti a profán térben. A korábbi, fa barakktemp-
lom elöregedett, az elmúlt években gombafertőzés 
miatt súlyosan megsérült és menthetetlenné vált, 
ezért van szükség az új templom építésére – ismer-
tette az evangélikus elnök-püspök.

Az új templom nem a terület központjában, ha-
nem a telek szélén, az utcáról jól látható helyen épül 
fel, közelebb a református és a katolikus templom-
hoz – tette hozzá Fabiny Tamás.

Prőhle Gergely, az evangélikus egyház orszá-
gos felügyelője elmondta, a templomépítés az egy-
ház és a kormány között 2020-ban kötött átfogó 
megállapodás részeként valósul meg.

Arról is beszélt, jól jelzi, mennyi minden meg-
változhat néhány évtized alatt, hogy míg a mos-
tanáig használt fatemplom azért kerülhetett Pilis-
csabára, mert egy németországi közösség kinőtte 
és nagyobb templomot épített, addig a most épülő 
templomnak úgy lesz orgonája, hogy lebontanak 
egy kiürült németországi templomot, és a fölösle-
gessé váló hangszert megveszi a magyar egyház.

A templomot tervező Krizsán András Ybl-dí-
jas építész ismertette: „láthatóan evangélikus” 
templomot szerettek volna, ezért kerül a telket ha-
tároló utcák kereszteződésébe az épület. Szintén a 
koncepció része az utcafrontra tervezett fedett, osz-
lopsorral határolt rész, amely teret ad a templomba 
érkezőknek és az onnan hazaindulóknak a beszél-
getésre. A templomban nemcsak az oltár a fontos, 
hanem az ilyen átmeneti terek is, ahol a gyülekezet 
tagjai együtt lehetnek – tette hozzá az építész.

Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes állam-
titkára közölte, a kormány a beruházást 240 millió 
forinttal támogatja. Úgy fogalmazott: „templo-
maink megtartása nem pusztán műemlékvédelmi 
cél, hanem a bennünk működő gyülekezetek ott-
honainak megtartása”. Megjegyezte: „kegyelmi 
időszakot élünk, mert még ragaszkodhatunk a 
múltunkhoz, ahhoz az alapkőhöz, ami meg kell, 
hogy határozza az életünket”. Majd emlékezte-
tett rá, hogy „nem volt olyan régen, amikor nem 
vallhattuk meg és gyakorolhattuk szabadon a hi-
tünket”, és „Nyugat-Európában ma is jól meg kell 
gondolni” ezt.

Csenger-Zalán Zsolt, a térség fideszes or- 
szággyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a 
kormány határozott politikai iránya a keresztény 
gyökerek megőrzése. Jó jelnek nevezte, hogy míg 
Nyugat-Európában kiürülnek a templomok és 
vagy lebontják, vagy profán helyszínekké alakítják 
azokat, addig Magyarországon és a Kárpát-meden-
cében templomokat kell építeni az erősödő gyüle-
kezeteknek.

Farkas András, a város kereszténydemokrata 
polgármestere arról beszélt: Piliscsaba sokszínű 
település, ahol mindhárom történelmi keresz-
tény egyháznak eleven közössége van.

Azt is mondta, az épülő evangélikus templom 
szerényen meghúzódik majd, hiszen tornya nem 
lesz magasabb az utca 120 éves fáinál. Ugyanak-
kor azzal, hogy az utcafrontra kerül, a gyüleke-
zet szimbolikusan is nyit a tágabb közösség felé. 
Hozzátette: szép szimbóluma az ökumenének is, 
hogy a templom egy lépéssel közelebb kerül a 
következő utcasarkon álló katolikus és az attól 
ugyancsak egy sarokra lévő református temp-
lomhoz.

A Krizsán András tervei alapján készülő, 
330 négyzetméter alapterületű új templomban a 
szakrális tér mellett két terem, teakonyha és mel-
lékhelyiségek is helyet kapnak majd.

A beruházás 345 millió forintba kerül, a költ-
ségek 70 százalékát a magyar kormány, 30 szá-
zalékát a Bajorországi Evangélikus Egyház állja. 
A templom a tervek szerint 2022-re készül el.

Új evangélikus templom épül a 
kereszténydemokrata vezetésű Piliscsabán 



HAZÁNK
6 AZÁN

S-JÚNIUS

Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Barankovics Alapítvány

Vírusnemzedék, karantinik? 
A Z generáció átalakulása 

Bárhogyan is nevezzük, az éppen 
formálódó nemzedéki tudat kiala-
kulásában minden bizonnyal nem 
csupán a digitális bennszülöttség 
fogalma lesz meghatározó, hanem 
a koronavírus világjárvány okozta 
hatások is. A szakirodalomban is 
feltűntek már a Covid-generáció kü-
lönféle kifejezései.

A járvány kirobbanásakor alapve-
tő állásponttá vált, hogy a fiatalabb 
korosztályokra kevésbé veszélyes a 
vírus. 2020 végére 87 országban a 
20 évnél fiatalabbak a fertőzöttségi 
ráta 10%-át tették ki és a gyerekekre 
akkor inkább mint potenciális ter-
jesztőkre tekintettek a szakemberek, 
mintsem veszélyeztetett csoport-
ra. Több más szempontból viszont 
igencsak óriási veszélynek voltak és 
vannak kitéve. Az első hetek lezárá-
saival a kormányok nem kalkuláltak 
olyan hosszú távú problémákkal, 
mint az oktatási kihívások, a men-
tális-emocionális terhek, melyek a 
hónapok óta tartó izolációval járnak 
együtt. A magány, egyedüllét, a be-
zártság érzése alól viszont most pont 
a közösségi média jelenti a mene-
külési utat a fiatalok (és idősebbek) 
számára egyaránt. Azok a felületek, 
melyek a pandémia előtt – sokszor jo-
gos – kritikák céltáblái voltak, most 
közelebb hozzák az embereket egy-
máshoz, a Z generációsok számára 
pedig egy teljesen új élmény-, tudat- 
és generációs közösség alakul ki.

MARADJ OTTHON 
– INTERNETTEL ÉS 
OKOSTELEFONNAL

Az internet, a virtuális kommuni-
kációs csatornák tehát felerősítették 
a fiatalok közötti interperszonális 
kapcsolatokat. Az idősebb generá-
ciók által korábban még deviáns-
nak minősített magatartási formák, 
mint az, hogy a tinédzserek vagy 
fiatal felnőttek túl sok időt töltenek 
a számítógép előtt, illetve egész nap 
az okostelefont bámulják, mostanra 
elfogadottá, sőt, kívánatossá vált. 
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy amit 
korábban tiltottak, azt most szinte 
kötelezővé teszik a szülők a „ma-
radj otthon” keretében, és a koráb-
bi noszogatások, hogy miért nem 
töltenek több időt a barátaikkal, a 
tiltások körébe került. Természete-
sen más korcsoportokra is ugyani-
lyen hatással vannak a változások a 
megváltozott élet- és munkakörül-
mények elkerülhetetlenül befolyá-
solják emberek tömegeinek minden-
napjait. Viszont a fiatal nemzedékek 
esetében a szocializációs folyamat 

még nem ért véget, ezért  nálunk 
különösen meghatározó, kollektív 
élménnyé alakul a korlátozások kö-
vetkeztében kialakult új életvitel. A 
Z generáció ilyen értelemben nem 
szűnik meg, inkább átalakul.

QLÍMA- VS. QUARANTÉN-
CSOPORT

Nagy Ádám és Fekete Mariann ku-
tatásai alapján, a Z generációt ko-
rábban meghatározó és megosztó 
tematikák evolválódni fognak és két 
domináns csoport alakul ki: egy Qlí-
ma és egy Quarantén csoport. Előb-
bi csoport tagjai már a világjárvány 
előtti klímaváltozásokra hívják fel a 
figyelmet, sokkal öntudatosabb élet-
módot fognak folytatni, harcos an-
tiglobalista és antikonzumerista ak-
tivizmusba fognak, politikai tőkévé 
formálva a tapaszta-
latokat és kapcsolati 
hálót – ők a Greta ge-
neráció tagjai. Utób-
bi csoport szintén a 
pandémia előtti álla-
potok szerint fejlődik 
tovább. Ők azok, akik 
nerd/geek (pejoratív 
értelemben számító-
gépes kockák, akik 
egész nap a videójáté-
kok vagy valamilyen 
szubkulturális szóra-
koztatóipari termék, 
vagy peremmédium 
társaságában töltik 
életük jelentős részét) 
kultúrában jártasak, 

korábban is kerülték a társas érint-
kezést, kapcsolati hálójuk jelentős 
részét az online barátságok teszik ki, 
amelyek alapját a közös érdeklődési 
kör képezi, valamint a kapcsolattar-
tást is virtuális formában valósítják 
meg lehetőség szerint. Az ő csoport-
juk az, akik a legkevésbé észlelik 
az életmódváltás következményeit, 
hiszen munkájuk és szabadidejük 
tekintélyes részét online töltötték 
eddig is, sőt, a csökkenő társadalmi 
nyomás hatására egyre inkább elfo-
gadottabbá válik ez az életforma.

KIMARADNI AZ 
ÉLMÉNYKÖZÖSSÉGBŐL, 

ELVESZÍTENI A RÍTUSOKAT
A pandémia beköszöntével nem 
közéleti ügyek vagy trendek men-
tén alakul ki a generációs élmény, 

hanem a szekun-
der szocializáció 
fontos helyszíne, 
az iskola átala-
kulása válik az 
élményközösség 
részévé. Mivel 
a tanulási időin-
tervallum egyre 
jobban kitolódik, 
több időt töltenek 
az oktatási intéz-
ményekben, ezért 
a járványnak ez 
az aspektusa köti 
össze őket a leg-
inkább. Az on-
line, digitális ok-
tatás nehézségei, 
kudarcai vagy ép-
pen közösségépí-
tő ereje a nebulók 
kollektív emléke-
zetének részévé 
válik. Sok eset-
ben tájékozottab-

bak a számítástechnikai eszközök, 
oktatási segédanyagok használatá-
ban, mint szüleik, sőt mint tanáraik. 
Így a generációs közösség építése 
erősödik, a segítségkérés fő csapá-
siránya már nem az idősebbek felé 
irányul, hanem a kortársak lesznek 
azok, akikkel megpróbálják áthidal-
ni az egyes nehézségeket. Ugyanak-
kor azon gyerekek, fiatalok, akik ed-
dig is csak limitáltan vagy egyaránt 
nem fértek hozzá ezekhez az erőfor-
rásokhoz, még jobban leszakadnak a 
többiektől. Azokban a családokban, 
ahol nincs internet-elérhetőség vagy 
limitált az adatforgalom, esetleg 
nem állnak rendelkezésre a tanulás-
hoz szükséges eszközök – akár még 
egy okostelefon sem –, ott a gyere-
kek jobban lemaradnak, tovább nö-
vekszik az oktatási egyenlőtlenség.  
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delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, akik ezt megteszik.

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Barankovics Alapítvány

Ők kimaradnak az élményközösség-
ből is, hiszen nem vehetnek részt 
virtuálisan a tanórákon és a kortárs 
csoportok belső metakommuniká-
ciója értelmezhetetlenné válik szá-
mukra. Mindezek mellett az iskolát 
kezdő gólyák, illetve a végzősök ki-
maradnak azokból a hagyományos 
ceremóniákból – gólyatábor, gólya-
bál, közös programok, szalagavató, 
ballagás, bizonyítvány vagy érett-
ségibizonyítvány-átadás – melyek 
tovább erősítik a csoport kohézióját. 
Az elmaradt rítusok következtében 
elmaradnak azok az élmények, ame-
lyek egy korszak lezárását erősítik 
és ezáltal segítenek továbblépni a 
felnőtté válás újabb szakaszába.

EGY NEMZEDÉK ESÉLYEI
Az iskolán kívül a munka világába 
frissen belépő fiatalokra is kihatás-
sal van a járvány. Az OECD kimuta-
tása alapján a 25 évesnél fiatalabbak 
esélye a munkanélküliségre 2,5-szer 
nagyobbra ugrott a járvány alatti 
időszakban. A pályakezdők, rész-
munkaidőben vagy diákmunkában 
dolgozók, de a saját start-upokkal 
és vállalkozásokkal rendelkezők is 
hátránnyal indulnak a stabil egzisz-
tencia megteremtésében és egyre 
többen kényszerültek vissza a csa-
ládi otthonba. Az 1960-as évek óta 
növekvő otthonlakási ráta 2020-ra 
arányaiban elérte az 1940-es szintet 
a 18-29 évesek körében, a Pew Re-
search Center kimutatása alapján. 
De a betegség és a fertőzéstől való 
félelem nem csak a munkakeresésre 
hat ki, hanem arra is, hogyan állnak 
hozzá egy-egy tevékenységhez. Eb-
ben is két csoportra oszlottak: van-
nak, akik a korlátozások legkisebb 
feloldásakor szórakozni mentek, fel-
keresik barátaikat, családtagjaikat, 
náluk azonnal visszaállt az élet az 
általuk normálisnak vélt menetbe. 
Az otthon töltött időszakot pedig 
önképzéssel, kreatív foglalkozással, 
online workshopokkal vagy webi-
nariumokkal töltik – készülnek a 
járvány utáni életre, hogy majd ka-

matoztatni tudják a meg-
szerzett tudásukat.  A 
Z nemzedék másik fele 
azonban félelmekkel és 
szorongásokkal teli ma-
radt. Sokkal bizonytala-
nabbnak és kiszámítha-
tatlanabbnak ítélik meg 
a mindennapokat, mint 
a járvány előtt, nem tud-
nak előre tervezni, hiszen 
bármikor jogszabályi 
változások állhatnak be, 
féltik saját és családtag-
jaik egészségét is. Szo-
rongás és alulmotiváltság 
jellemzi őket, ezek ha-
tására kevesebb energiát 
fordítanak mind tanulás-
ra, mind munkára vagy 
munkakeresésre.   Ami 
viszont közös pont ben-

nük, hogy a karantén alatt sokkal 
több időt szenteltek a politikának. 
Általánosságban kevésbé bíznak a 
politikai vezetésben és elégedetle-
nek a demokráciával szerte a világ-
ban, a többi generációs csoporthoz 
képest, a Cambridge University fel-
mérése szerint. A Z generációs fiata-
lok a demokratikus folyamatok ala-
kulására nincsenek (még) hatással, 
nem számít sem a szavazatuk, sem 
az elégedetlenségük, a politikai elit 
percepcióján kívülre esnek.

LESZ-E C GENERÁCIÓ?
A generációs kutatókat már a CO-
VID-19 előtti időszakban is meg-
osztotta a Z generációt követő nem-
zedék kérdésköre: minek nevezzék 
az 2010-es évek után születetteket? 
Az alfa kohorsz meghatározása 
már 2008-ban megszületett: ezek 
a fiatalok már egészen kicsi koruk-
tól fogva a digitális okosotthonok 
komfortjában élik mindennapjaikat, 
teljesen magától értetődő számukra 
az állandó online jelenlét, gyakran 
változtatnak lakhelyet, munkahelyet  
Ebben a generációban nagyobb az 
elfogadás a nem megszokott dolgok-
kal szemben, nyitottabbak lesznek 
új kultúrák megismerésére. A tech-
nofília, a gamifikáció (játékosítás, 
játszva tanulás) növekszik, ugyan-
akkor még kevesebb ideig lesznek 
képesek koncentrálni és a közvet-
len emberi kommunikáció, a fizikai 
térben lezajló társas érintkezések is 
megterhelőek, szorongással és disz-
komforttal telített interakciókat fog-
nak okozni számukra. Azonban, ha 
jól megfigyeljük az alfák jellemzőit, 
akkor szignifikáns hasonlóságokat, 
átfedéseket láthatunk a Z generá-
ciósokkal. Éppen ezért kérdőjelez-
hető meg, hogy lesz-e valódi alfa 
generáció vagy különböző iteráci-
ókban fognak létezni a Z nemzedék 
tulajdonságai. Ugyanis, hogy egy 
új történelmi generáció jöjjön létre, 
ahhoz a már a bevezetőben felsorolt 
élmény-, tudat- és generációs közös-

ség kialakulása szükséges, egy glo-
bálisan meghatározó esemény. Erre 
szokták példának hozni a vietnámi 
háborút, 9/11 terroreseményt, vagy a 
rendszerváltások időszakát és most 
a koronavírus-járványt is. Miben 
különbözhet tehát a Z és az őket kö-
vető C generáció? Először is, a koro-
navírus járványra ők nem, vagy csak 
minimális mértékben fognak emlé-
kezni.  A korlátozások hosszú távú 
betartása-betartatása viszont felülír-
hatja azt, ahogyan a társas érintke-
zésre tekintenek a mindennapokban. 
Az idősebb generációk számára 
olyan természetes fizikai kontaktok, 
mint a kézfogás, ölelés a C generá-
ció számára szokatlanná válhat és ők 
másként tekintenek majd arra, hogy 
mi a normális. A kommunikáció 
színtere is egyre jobban a virtuális 
világ felé mozdul el, ez pedig nem 
csak a kapcsolattartást befolyásolja, 
hanem az oktatás és a későbbiekben 
a munkavégzés, a munka világa is az 
otthonról elvégezhető feladatok irá-
nyába vezeti majd őket. A legújabb 
nemzedék tagjaiban a technológiai 
függőség meghatározóbb lesz, mint 
valaha: alkalmazások és algoritmu-
sok segítségével állítják be a napi 
feladatokat, a megfelelő étrendet, 
optimalizálják életük minden apró 
szegmensét. Olyan megállapítások 

is napvilágot láttak, hogy ők lehetnek 
a következő csendes generáció. A nagy 
gazdasági világválság utáni időszak 
szülötteihez viszonyítva, az ő életüket 
is hasonló ökonómiai körülmények 
határozzák majd meg, kiegészítve a 
háborús körülményekhez hasonló ott-
honmaradási kényszert. Ezek egyelő-
re viszont csak predikciók maradnak 
és a két kohorsz összehasonlítása is 
előnytelen, hiszen az elmúlt 90 évben 
megváltoztak az edukációs lehető-
ségek, javult az egészségügyi ellátás 
színvonala Egyes kutatók szerint nem 
állnak fent elég régóta a feltételek – 
jelen esetben a korlátozások – ahhoz, 
hogy spektakuláris változásokról le-
hessen beszélni a 10 évnél fiatalabbak 
körében. Egyelőre a feltételezéseken 
túl fals lenne bármilyen korai kon-
zekvenciát levonni arról, hogy a jár-
vány és a járvány utáni világ miként 
befolyásolja a 2010 után születettek 
életét. Jelenleg még arról is zajlanak 
a kutatások, hogy az idősebb nemze-
dékek körében milyen nehézségekkel 
és változásokkal jár a karantén-kor-
szak. Minden annak függvénye, hogy 
mennyi ideig állnak majd fent a kor-
látozások.

Szitás Péter  
Az írás a Barankovics.hu 

oldalon jelent meg

A fiatalok is egyre nagyobb számban oltakoznak (Fotók: MTI / Balázs Attila, 
Komka Péter, Krizsán Csaba)



HAZÁNK
8 AZÁN

S-JÚNIUS

Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

Surján László:

A pedofília a korlátlanság vírusa
„Költő vagy, csupa szeretet, / sze-
reted-e a legyeket?” Babits Mihály 
ezzel a bizarr képpel állította élére a 
kérdést: hol húzódnak a keresztény 
szeretet határai? A légy mintha kí-
vül lenne ezen a határon.

Egy középkorú férfit 2017-ben 
saját kislányának megerőszakolá-
sa miatt hat év börtönre ítéltek, de 
2019-ben feltételesen szabadláb-
ra helyezték. Bár szülői felügye-
lete megszűnt, magához csalta a  
nyolcéves kislányt, és ismét meg-
erőszakolta. Most tizenhárom és 
fél évet kapott. Ez a történet csak 
egyike a négynek, amelyben pedofil 
bűncselekményekről tudósítottak az 
utóbbi hónapban.

Ilyenkor kinyílik az ember zsebé-
ben a bicska. Sokak a halálbüntetés 
visszaállítását tartják az egyedü-
li megoldásnak. Kemény, lázadó 
szavak tolulnak az ember ajkára, 
és nem jut eszébe, hogy az emberi 
szóra méltatlanná vált alakokat vala-
miképp szeretnie kellene. A hitét ko-
molyan vevő keresztények többsége 
az ilyen hírek hallatán költői túlzás-
nak minősíti a Biblia legfontosabb 
parancsát: szeresd embertársadat, 
mint tenmagadat.

A szeretet parancsa, ami már az 
Ószövetségben is elhangzott, sőt 
főparancsnak számított, komoly 
kihívást jelent mindannyiunknak, 
amikor találkozunk az elfogadha-
tatlannal. Könnyű lenne politikai 
példát hozni a parancs teljesítésének 
nehézségeire, de a pedofília még 
keményebb kérdés elé állít. Nem 
csupán néhány bomlott agyú per-
verz ember elszigetelt esetéről van 
szó, hiszen gyermekprostitúció is 
létezik, terjed az interneten a gyer-

mekpornográfia, szinte iparrá vált a 
pedofilok abnormális szexuális éh-
ségének kiszolgálása.

Ha azt mondjuk: az égbe kiáltó 
bűnök elkövetői – ahogy a legyek 
is – kívül esnek a kötelező szeretet 
határán, ellentmondásba kerülünk a 
keresztény szeretetparancs feltétel-
nélküliségével. Vajon feloldható ez 
az ellentét?

Időszerű ez a kérdés, különben 
Ferenc pápa nem a testvériségről 
írta volna harmadik enciklikáját 
(Fratelli tutti, azaz Mindnyájan test-
vérek, 2020. október 3.). Az encik-
lika megemlíti, hogy Szent Pál, aki 
a gyönyörű szeretethimnuszt írta, 
elutasította az önbíráskodást, de 
szükségesnek tartotta, hogy a ha-
tóságok büntessék a gonosztevőket. 
A büntetés tehát összeegyeztethető 
a szeretettel. A közösségnek olyan 
együttélési szabályokra van szüksé-
ge, amelynek megsértése megfelelő 
választ igényel. Ez azt jelenti – áll 
az enciklikában –, hogy a törvényes 
közhatalom a bűncselekmény súlyá-
val arányos büntetést kiszabhat, sőt 
ki is kell szabnia.

Hogy mi az arányos büntetés, az 
mindig vitatható. Minden büntetés-
nek visszatartó hatása is kell legyen. 
Ha ez nincs meg, a törvényhozásnak 
szigorítania kell a büntetési tétele-
ket. Jelen esetben épp ez történik. 
Kocsis Máté bejelentette: valameny-
nyi gyermekvédelmi jogszabályt 
felülvizsgálják, és úgy fogják szi-
gorítani, hogy „a pedofilok ezentúl 
a legsúlyosabb büntetéseket kapják, 
ne reménykedhessenek a bíróság 
enyhe ítéletében sem, és a jövőben 
nyilvános listákat lehessen vezetni 
róluk”.

Az ember azt várja, hogy ebben 
a kérdésben nem lesz politikai vita 
az Országgyűlésben. A világban 
zajló folyamatokra figyelve azon-
ban ebben nem lehetünk teljesen 
biztosak. A progresszióként em-
legetett irányzat igyekszik lefelé 
tolni a pedofil bűncselekmények 
korhatárát. A magukat önkénye-
sen haladónak minősítők, tehát a 
„progresszívek” célja, hogy min-
den kötöttségtől megszabadítsák az 
embereket. Megfertőzte-e már ez a 
téves és beteges szemlélet a hazai 
baloldalt? Talán épp most fog kide-
rülni, ha a kérdést napirendre veszi 
az Országgyűlés.

A bűnelkövetés következménye 
az arányos és visszatartó bünte-
tés, ami tehát nem áll ellentétben a 
szeretettel. Szent Ágoston már azt 
tanította, hogy éljen benned harag 
a gonoszság ellen, de ne feledkezz 
meg arról, hogy emberséges légy. 
Ez jelen esetben azt jelenti, hogy 
a büntetés időt ad a megbánásra 
és esélyt a javulásra. A szexuális 
perverziók, parafíliák egy része 
ugyanis kezelhető. A megfelelően 
büntetett pedofil ember iránti sze-
retet (emberségesség) azt is jelenti, 
hogy elgondolkodunk azon, miért 
lett az illető pedofil.

Kétségtelenül igaz, amit jogá-
szok mondanak, hogy a pedofília 
(legalábbis az esetek egy részében) 
orvosi jelenség. De az is igaz, hogy 
korunkban terjed az az életérzés, 
hogy az egyénnek minden sza-
bad. Ez melegágya a vágyak min-
den áron való kielégítésének. Nem 
mentség a bűnözésre, de ha a köz-
vélemény elfogadja, hogy a korlát-
lanság mennyire ártalmas, akkor 

nemcsak a pedofil bűncselekmény 
lesz ritkább, hanem általában véve 
is egy szebb, jobb világot építhe-
tünk a mainál.

Valaha a liberalizmus alaptétele 
az volt, hogy az egyénnek mindent 
szabad, ami egy másik ember jogos 
igényét nem sérti. Manapság sokak 
felismerik, hogy végzetes hiba volt 
az egyes ember szabadáságnak ezt a 
józan és tisztességes korlátját lebon-
tani. A radikális individualizmus a 
legnehezebben legyőzhető „vírus”, 
mert áltat minket. Elhiteti velünk, 
hogy minden abból áll, hogy szabad 
utat engedünk saját ambíciónknak.

Ferenc pápa már 2014-ben, az Eu-
rópai Parlamentben tartott beszédé-
ben figyelmeztetett: „Ha az egyéni 
jogok nem illeszkednek harmoniku-
san a nagyobb jóhoz, akkor végül 
korlátlannak tekinthetők, és így 
konfliktusok és erőszak forrásaivá 
válnak.”

Ha újra felismerjük, hogy a kor-
látok nem ketrecbe zárnak, hanem 
segítenek abban, hogy végigjárjuk 
az utunkat, akkor talán megszüle-
tik egy olyan világ, amelyben nem 
kell félteni a gyermekeinket elállati-
asodott emberek mohó, perverz vá-
gyaitól. Kell tehát most szigorítani 
a gyermekvédelem törvényein, de 
még inkább szükséges, hogy össz-
hangba kerüljön az egyének szabad-
sága a közösség érdekével. Ez pedig 
csak úgy érhető el, ha mindkettőnek 
fel- és elismerjük a korlátait.

A szerző a KDNP tiszteletbeli 
elnöke, a cikk a Magyar Nemzetben 

jelent meg

Sakona Réka:

Igaz keresztény nem oltat?!
Facebookon jött szembe velem ez a 
kép, és egyre terjed jobboldali-keresz-
tény csoportokban. Valakik a pólójuk 
hátán hirdetik, hogy őket a Boldogsá-
gos Szeplőtelen Szűz közbenjárásában 
a Szentháromság oltalmazza, nem a 
vakcina. Mi is itt a helyzet? Az oltás-
kérdés hitkérdés lenne?

A PÓLÓ EGY ÁLDILEMMÁT 
TÁR ELÉNK: OLTATSZ VAGY 

HISZEL?
Az áldilemma lényege a szembeállí-
tás két alapvetően nem szemben álló 
lehetőség között, így csikarva ki dön-
tést. Tényleg, akit a Szentháromság 

oltalmaz, az nem oltat? Mindkettő 
nem védhet minket? Ha a vakciná-
ra igent mondtunk, Istenre már nem 
mondhatunk? Dehogynem… A két 
tényezőt felesleges kijátszani egymás 
ellen.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a 
valódi ok általában nem annyi, hogy 
„á, engem Isten oltalmaz, nekem nem 
kell oltás”, ez inkább csak elfedi az 
egyéb szempontokat. „Túl hamar 
lett ez kifejlesztve...”, „nem ismerjük 
a mellékhatásokat”, „az oltás után 
is sokan megbetegedtek”, „az oltás 
csak megosztást generál”, „valakinek 
jó pénz ez az egész…”, „a védettségi 

igazolvány diszkriminál”, „aki oltat, 
csak felül a propagandának”…

Mikor még csak fejlesztés alatt állt 
a vakcina, sokan azt hittük, hogy ez a 
társadalom közös ügye lehet, megoldás 
egy életveszélyes vírusra; meglepődve 
tapasztaltuk, hogy ez is széthúzás tár-
gyává válhat. A baloldalon elindult a 
vakcinák rangsorolása, és az oltatásból 
kisvártatva politikai kérdés lett. Viro-
lógussá avanzsált boldog-boldogtalan, 
a tudósok és orvosok érvei eltörpültek 
a saját, szubjektív vélemények mellett 
– amelyek megalkotásakor talán fel se 
tudjuk mindig mérni, milyen hatásnak, 
milyen befolyásnak engedtünk.

Keresztényként azt hiszem, általános-
ságban két végpont között feszül a ská-
la: „Segíts magadon, Isten is megsegít”, 
és „mindenben Istenre hagyatkozom”. 
A „Segíts magadon…” mondás mögött 
én mindig az egyedül döntő, de Istent 
mintegy mágikus háttérként beszámító 
ember képét láttam. Nem sejtet igazi 
kapcsolatot, inkább csak azt a vágyat, 
hogy egy transzcendens felsőbbség erő-
sítsen meg, bármit is teszünk.

Az Istenre hagyatkozás ezzel 
szemben maga a keresztényi cél; a 
kapcsolódás, egyesülés, melyben Is-
ten akaratával tökéletesen egyezőn, 
lényegében abba foglalva élünk. De 
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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

vajon hányan mondhatjuk el ma-
gunkról, hogy már itt tartunk, és 
hogy az oltással szembeni döntésünk 
egyenesen Isten minket illető aka-
rata? Nem lehet, hogy amikor nem 
oltatunk, igenis mi hoztunk döntést, 
őt pedig belerángatjuk, abba a hitbe 
ringatva magunkat, hogy a megbe-
tegedés kockáztatása a ráhagyatko-
zásunk jele? Meghagyjuk még Isten-
nek a cselekvési szabadságát, amikor 
vakmerőn fejest ugrunk ebbe a koc-
kázatba…? (Van erre egy teológiai 
szakszó: istenkísértés.)

Úgy vélem, a hit szép bizonyossága 
az, ha nem féltünk, mikor még nem 
volt vakcina. Ha úgy tudtuk venni, 
hogy úgyis Isten kezében vagyunk, 
bármi lesz velünk, és a halál nekünk 
különben sem végpont. Tanúságtétel 
volt, mikor Giuseppe Berardelli atya 
átengedte másnak a rá váró lélegez-

tetőgépet, nem kapaszkodott köröm-
szakadtáig a földi életbe.

De vajon mi a jézusi most, hogy 
már van vakcina? Ha magunkat nem 
is féltjük, arról sem feledkezhetünk 
meg, hogy a döntés nem csak rólunk 
szól. A családunkról, környezetünk-
ről, ismeretlenek sokaságáról is, akik-
kel az élet összesodor, és akik talán 
még nincsenek felkészülve a halálra. 

MIT MOND AZ EGYHÁZ?
A döntésben segítséget jelenthet, 
hogy a kérdésben a Hittani Kongre-
gáció is állást foglalt. „Az oltás álta-
lában nem erkölcsi kötelezettség, és 
ezért önkéntesnek kell lennie. Etikai 
szempontból az oltás erkölcsi elkö-
telezettsége nem csak az egyén saját 
egészségének a védelme, hanem a 
közjó biztosítása is.” A Pápai Élet-
védő Akadémia állásfoglalása sze-

rint „az összes klinikailag ajánlott 
vakcina tiszta lelkiismerettel alkal-
mazható, ezeknek a vakcináknak a 
felhasználása nem jelent semmiféle 
együttműködést az önkéntes abor-
tuszokkal. Azzal együtt, hogy közös 
erőfeszítéseket kell tenni annak ér-
dekében, hogy az előkészítése során 
semelyik vakcina ne legyen kapcso-
latban esetlegesen abortuszból szár-
mazó anyagokkal, hangsúlyozni kell, 
hogy az oltás vétele erkölcsi felelős-
ség, hogy ne sodorjuk súlyos veszély-
be a gyerekeket és általában a népes-
ség egészségét.”

Az oltással kapcsolatos morálteoló-
giai szempontokat Papp Miklós veszi 
sorra. Véleményéből idézünk: „(…) a 
vakcinák során is nem csoda, ha van-
nak viták az Egyházban, s ez jó, mert 
a morál területe már csak ilyen. Ám 
az elfogadhatatlan, ha súlyos, életet 

érintő kérdésekben egyesek az ellen-
véleményüket egyenrangúnak tarta-
nák a Tanítóhivatal, a Hittani Kong-
regáció, a Pápai Életvédő Akadémia 
tanításával. A Tanítóhivatal joggal 
várja el »az értelem és az akarat« 
bizalomteljes meghajlását, melyet 
nyomatékosít a tanítóhivatali folyto-
nosság, hiszen e téren többször is 
egybevágó, több pápa kormányzása 
alatt és több bizottságtól is ugyanazt 
halljuk. Az Egyház joggal várja el, 
hogy a saját lelkiismeretünket ehhez 
igazítsuk, és joggal várja el, hogy 
mások lelkiismeretét ne zavarjuk 
össze.”

Azbej Tristan:

A népirtást túlélő iraki keresztény 
közösség Lélekből született 

A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zú-
gását, de nem tudod, honnan jön és 
hova megy. Így van vele mindenki, aki 
a Lélekből született. (Jn 3,8)

Ez a népirtást túlélő iraki keresz-
tény közösség Lélekből született. 
Méghozzá újjászületett: 2014-ben az 
Iszlám Állam dzsihadistái lemészá-
rolták és elüldözték otthonaikból őket, 
2016-ban a Hungary Helps – Magyar-
ország segít segítségével az elüldözött 
1300 családból 1000 visszatérhetett 
szülőföldjére. Azóta évről évre közel 
száz gyermek járulhat elsőáldozáshoz 
ezen a napon. 

Pünkösdkor, a Szentlélek eljövetelét 
ünnepelve az Egyház születésére is 

emlékezünk.
Imádságban csatlakozom ezekhez a 

tell-aszkufi keresztényekhez, mert ők 
nem tankönyvekből tanulták meg, mit 
jelent mindez, hanem saját bőrükön, 
életük konkrétságában tapasztalták 
meg: a szél ott fúj, ahol akar. 

Így vált az elvetett mag termővé.

Az üldözött keresztények 
megsegítéséért és a Hungary Helps 

Program megvalósításáért felelős 
államtitkár, a KDNP alelnöke 

pünkösd alkalmából tette közzé fenti 
üzenetét

Simicskó István:

Minél erősebbek a családok, annál erősebb a nemzet! 
A családok társadalmunk alap-
vető és nélkülözhetetlen pillérei. 
Nemzetünk megmaradásának 
kulcsa az erős, egészséges kö-
zösségekben rejlik. Sokan élhet-
nek ma is egy stabil, házasságon 
alapuló szeretetközösségben, 
melyben az apa és anya védelme 
és gondoskodása meghatározza a 
gyermekek testi és lelki fejlődé-
sét, egészségét. 

A család ereje és stabilitása 
olyan értékeket közvetít, amely 
egész életen át elkíséri, felvér-
tezi a fiatalokat a felgyorsult 
világ kihívásaival szemben. 
Mindennapjaink során azonban 

számos nehézséggel teli élethely-
zet adódhat, mely újraformálhat-
ja ezeket a közösségeket, néhány 
esetben pedig egészen felbontja. 
Fontos feladatunk, hogy segítsük 
többek közt azokat, akik állami 
gondoskodásra szorulnak. Szá-
mukra is esélyt kell teremteni 
annak megtapasztalására, hogy 
milyen egy szerető családban 
élni. Minden kormányzatnak el-
sődleges célja kell, hogy legyen 
a családi közösség támogatása, 
hiszen megszilárdításával saját 
jövőjét óvja egy nemzet. A ma-
gyar családpolitika nemzetközi 
szinten is elismert innovációval 

és folyamatosan bővülő támoga-
tási programmal munkálkodik 
azért, hogy a házasság, a gyer-
mekvállalás és a családi szere-
tetközösségben való együttélés 
lehetősége ne anyagi és tárgyi 
feltételektől függő lehetőség le-
gyen. Soha nem szabad elfelej-
tenünk: minél erősebbek a csalá-
dok, annál erősebb a nemzet!

 
A KDNP frakcióvezetője a 

Családok Nemzetközi Napja 
alkalmából adta ki fenti 

közleményét
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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
Surján László:

Hová vezet a főutca? 
Magyarországon folyik a kampány, 
jövőre országgyűlési választások 
lesznek. Maga a kampány nem újság, 
hiszen 2010 óta folyamatosan zajlik. 
Most azonban van, aki úgy gondolja, 
hogy az elmúlt 28 év legfontosabb 
választása következik, mert jó időre 
eldől, hogy Magyarország visszake-
rül-e a történelem főutcájára vagy 
menetel a történelem zsákutcája felé. 
A visszakerül szót megmarad kife-
jezésre cserélve akár egyet is érthet 
ezzel az ember.

Az Európához való viszony és az 
úgynevezett európai értékek nagy 
hangsúlyt kapnak a következő hóna-
pokban. 1990-ben komp-országunkat 
talán mindannyian a nyugati parthoz 
akartuk kötni. 2004-ben is ez volt a 
közös irány. Sajnos egyre többen úgy 
érezzük: nem ilyen lovat akartunk. 
Amit ma egyesek főutcának vélnek, 
az egyenes út a szakadékba. Az aláb-
biakban konkrét példákon mutatom 
be, milyen ma a nyugati értékrend. 
A tisztelt olvasó pedig eldönti, hogy 
kér-e belőle.

Az első érték minden bizonnyal 
a demokrácia. A demokráciában a 
többségi véleményt a parlamenti vá-
lasztásokkal, olykor népszavazás ré-
vén fejezünk ki.

2012 májusáig az USA 33 államá-
ban tartottak népszavazást arról, ma-
radjon-e a házasság továbbra is férfi 
és nő közötti kötelék. Az eredmény 
33:0 volt a házasság hagyományos 
meghatározása javára. Ezzel lezárt-
nak tekinthetjük a kérdést? Nem. A 
népakarattal szembeszállt a jogász-
kodás: a népszavazásokat szemreb-
benés nélkül alkotmányellenesnek 
minősítették. A haladónak tartott 
ideológia gond nélkül átlépett a nép- 
akaraton. (Vladimir Palko: Jönnek az 
oroszlánok. 2012.)

A szabadságjogok is kiemelkedő he-
lyen szerepelnek a nyugati értéklistán.

A legtöbb államban a vallásszabad-
ság törvény adta joga minden ember-
nek. Azt nehéz eldönteni, hogy az a 
bírósági határozat (2015), ami miatt a 
franciaországi Rennes városában fel-
állított Szent II. János Pál-szoborról 
el kell távolítani a messziről látható 
keresztet, a vallásszabadságot sérti-e 
vagy a művész alkotói szabadságát, 
avagy mindkettőt. A vallásszabad-
sággal összefügg a lelkiismereti 
szabadság garantálása is. Amikor az 
Egyesült Királyságban elismerték az 
egynemű párok házassághoz való jo-
gát, az anyakönyvvezetők egy része 
nehéz helyzetbe került. Nagy-Britan-
niában Lillian Ladele lelkiismereti 
okokból nem vállalta az egynemű pá-
rok összeadását. Perre ment a mun-
kaadójával, és 2008-ban a bíróság 
első fokon neki adott igazat. Ekkor 

Diana Abbot munkáspárti képviselő 
olyan törvényt sürgetett, ami meg-
vonja az állami hivatalnok lelkiisme-
reti szabadságra való jogát. Ez a tör-
vény nem született meg, de szükség 
sem volt rá, mert Ladele másodfokon, 
majd a legfelső bíróságon véglegesen 
elvesztette a pert. Ez a történet nem 
egyedi. Az Egyesült Államokban és 
Hollandiában tömegesen váltottak 
pályát azok az anyakönyvvezetők, 
akik nem voltak hajlandók aláírá-
sukkal támogatni egy szerintük hi-
bás döntést. Minden nyugati állam 
büszkén állítja, hogy náluk vallás-
szabadság van. Ezt állították hajdan 
mifelénk a kommunisták is. Vallásos 
ember ugyan nem lehetett pedagó-
gus, ahogy most Nyugaton nem lehet 
anyakönyvvezető, s még jó néhány 
más foglalkozású sem.

Hogy áll a Nyugat a tolerancia te-
rén? Látszólag nagyon jól.

Például Nagy-Britanniában 2011 
óta tolerálják, hogy a bebörtönzött 
transzvesztiták melltartót hordjanak. 
Választott nemüknek megfelelő ru-
hadarabokat is vásárolhatnak online. 
De ugyanebben a toleráns országban 
Shirley Chaplin ápolónő nem viselhet 
keresztet a nyakában. Ő nem akarta 
levenni a keresztet, ezért bírósághoz 
fordult, de a pert elvesztette. Más val-
lások jelképei például a turbán vagy 
a nők fátyla szabadon viselhető. A 
törvény előtti egyenlőség Nyugaton 
oda korcsosult, hogy amit szabad 
Jupiternek, azt nem szabad a kisö-
körnek. Véletlen volna, hogy mindig 
a keresztények kerülnek a kisökör 
szerepébe?

Az Egyesült Államokból Angliába 
is átkerült SRT ifjúsági mozgalom 
tagjai házasságuk előtt nem kíván-

nak nemi életet élni. 
Ezt az úgynevezett 
tisztasággyűrű viselé-
sével jelzik, de ennek 
viselését az iskolájuk, 
majd a bíróság is meg-
tiltotta, mert ékszernek 
minősítette. Ugyanak-
kor a muszlim és hindu 
vallási jelképek ellen 
nem léptek fel, sőt még 
a testékszerek, mint az 
orrkarika ellen sem.

Túlérzékenység, ha 
ebben a nyugati ke-
resztényüldözés jelét 
látjuk?

De ne csak a vallás-
sal összefüggő kérdé-
seket vizsgáljunk. Az 
amerikai Legfelső Bí-
róság döntései alapján 
a szólásszabadság nem 
korlátozható az elhang-
zottak tartalma alapján. 

De vannak kivételek. A kereskedelmi 
hirdetés elítélhető, ha hamis adatok-
kal becsapja a vevőket. Ez azonban 
nem vonatkozik a politikai beszédek-
re. Ezek szerint a nyugati érték a poli-
tikusok hazudozáshoz való korlátlan 
joga? Nem a választók azon jogát kel-
lene védeni, hogy tisztán lássák, mik 
között választhatnak? Ha a kereskedő 
romlott húst reklámoz, büntethető, ha 
a politikus az orruknál fogva vezeti 
az embereket, az nem?

A szólásszabadság alapjog. A 
blaszfémia (istenkáromlás) tehát nem 
büntethető, mert az elkövetőt védi 
a véleménynyilvánítás szabadsága. 
Emlékszünk a Charlie Hebdo esetére. 
Ennek a fordítottját, azaz a keresz-
tény tanítás nyilvános hangoztatását 
már tiltják. 2021. április 23-án Peter 
Simpson és John Sherwood lelké-
szeket London egyik külvárosában a 
rendőrök felszólították, hogy hagyják 
abba a prédikációjukat, mert a Bibliát 
idézve (Isten az embert férfinak és nő-
nek teremtette) megsértették egyesek 
érzékenységét, ami közterületen tilos. 
Shedrwoodot ezután megbilincselve 
elvitték és egy napig fogva tartották. 
Bűncselekmény lett a Bibliát idézni?

Megfosztható egy pap a Biblia hir-
detésének jogától egy olyan ország-
ban, amelyben a szabad szólás jogát 
már 1215-ben elismerte a Magna 
Carta, amire Shedrwood hiába hivat-
kozott. Ennek a Nyugatnak az értéke-
ihez kell „felnőnünk”?

Azt mondták, hogy a 21. század a 
biológia évszázada lesz. Ma valóban 
képesek vagyunk olyan beavatkozá-
sokra, amelyekről száz éve álmodni 
sem lehetett. Ezekkel nyilván lehet, 
esetenként kell is élni, de elég nagy 
baj, ha visszaélünk vele. A fejlett élő-

világ kétnemű. Mint mindenben, eb-
ben is lehet torzulás, és ezért vannak 
bizonytalan nemi identitású lények, 
többek között emberek is. Hogy az 
orvostudomány rajtuk segíteni akar, 
ez természetes. Sok esetben tud is, 
ez örvendetes. De lehet-e ebből arra 
következtetni, hogy a veleszületett 
női vagy férfi voltot meg lehet, sőt 
kívánságra meg is kell változtatni? 
Megengedhető-e, hogy ez kiskorúak 
esetén a szülők kívánságára történ-
jék? Egészségesen fejlődő leány-
gyermek testét szabad-e anyucika 
fiúgyermek utáni vágya miatt visz-
szafordíthatatlan hormonkezeléssel 
eltorzítani, pubertás után sebészileg 
látszólag férfit faragva belőle? Ez az 
a szabadság, amit a Nyugat értéknek 
tekint?

Három éven át tartó pereskedés 
után a római bíróság arra kötelezte 
Virginia Raggi főpolgármestert, hogy 
az anyakönyvi hivatal dokumentuma-
iban anyaként tüntessék fel a két nő 
alkotta gyermekes pár mindkét tagját. 
Az egyik nőnek a gyermekhez nincs 
biológiai köze, az apa ismeretlen sper-
madonor volt. Biztosan ezt az utat kell 
járnunk nekünk is?

Ma a faji megkülönböztetés elleni 
küzdelemben felülvizsgálják például, 
hogy Shakespeare mennyiben volt 
rasszista, szabad-e egyáltalán taníta-
ni az iskolákban? Azt akarjuk elérni, 
hogy mi Bánk bánt, pontosabban Ka-
tonát és Erkelt marasztaljuk el, mert 
a Hazám, hazám ária nacionalista in-
dulatot kelt, sőt Gertrudis leszúrása 
voltaképp idegengyűlölet?

Lehetetlen nem látni, menyire ha-
sonlítanak a mostani események a 
kínai kulturális forradalomhoz. A 
szobrok ledöntése, az irodalom meg-
csonkítása rémisztő. A heves tünteté-
sek szinte a vörösgárdistákat idézik. 
A helyzet mégis reményteljes. A 
négyek bandája is megbukott. Az új 
kulturális forradalom sem lesz sike-
res, mert az ember biológiai és szelle-
mi természete ellen támad. A termé-
szetet, mint már az ókorban tudták, 
vasvillával sem lehet kiűzni.

Zeusz annak idején Európát, a ki-
rálylányt rabolta el. A mai Európának 
a lelkét vinné a tolvaj. Valóban kulcs-
fontosságú döntések előtt állunk Ma-
gyarországon és az egész régióban. A 
megtévesztő „progresszív” európai-
ság Európa valódi értékeit elpusztító 
halálos méreg. A zsákutca végén Eu-
rópa haldoklik. Nekünk, közép-euró-
paiaknak kell megmentenünk.

A KDNP tiszteletbeli elnökének, az 
Európai Parlament volt alelnökének 

fenti írása a FelvidékMa portálon 
jelent meg

Bilincsbe verve viszik el a rendőrök John 
Sherwood prédikátort a Bibliát idéző szavai miatt



HAZÁNKHAZÁNK
11AZÁN

S-JÚNIUS

Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
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tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
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lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, akik ezt megteszik.
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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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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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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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Cseh Gabriella Zsófia, a Facebook közép- és kelet-európai 
politikai igazgatója részére

Tisztelt Igazgató Asszony! 

Sajnálattal szembesülhetünk azzal, 
hogy az utóbbi hetekben egyre nö-
vekszik a vallási és etnikai alapú 
gyűlöletet szító tartalmak mennyi-
sége a Facebookon. Különösen igaz 
ez a keresztényellenes tartalmakra, 
amelyek ellen a fellépést a Facebook 
platformja elmulasztja, az erre vo-
natkozó jelzéseket figyelmen kívül 
hagyja, azokat nem tartja a közösségi 
alapelveikkel ellentétesnek.
Tiltakozom az ellen a kettős mérce 
ellen, amivel a Facebook a keresz-
tényellenesség jelenségével szemben 
viszonyul.

A Magyar Ateista Társaság hivata-
los közösségeként működő Ateizmus 
nevű Facebook-csoport 2021. április 
21-én közzétett nyilvános bejegy-
zésének hozzászólásai között több 
olyan keresztényellenes megnyilvá-
nulás található, amelyek
• a világban zajló keresztényüldö-

zés halálos áldozataiból gúnyt 
űznek,

• támogatják a keresztények ellen 
irányuló népirtást,

• sőt kifejezetten ilyen cselekvésre 
buzdítanak.

Ezek a hozzászólások azt követően 
sem kerültek eltávolításra, hogy je-
lentették azokat az Önök számára. 

Azzal utasították el a keresetet, 
hogy ezek a megnyilvánulások nem 
sértik a közösségi alapelveiket.
Ideje felülvizsgálniuk a közösségi 
alapelveiket! Ugyanis a különböző 
társadalmi csoportokkal szembeni 
uszításnak és a népirtás helyeslé-
sének sehol sincs helye, így a Face-
bookon sem.
A fent említett megnyilvánulások 
összeegyeztethetetlenek az embe-
ri méltóság és a vallásszabadság 
alapelveivel. Az emberi méltósá-
géval, amely a keresztény embere-
ket ugyanúgy megilleti, mint bárki 
mást. 
A Facebook közép- és kelet-euró-
pai politikai igazgatójaként az Ön 
erkölcsi felelőssége az, hogy a Fa-
cebook magyar nyelvű felületein ne 
maradhassanak következmények 
nélkül az ilyen szélsőségesen gyű-
löletkeltő megjegyzések. 
Magyarország olyan ország, ahol 
kiállunk a vallásszabadság alapér-
tékei és az emberi jogok tiszteletben 
tartása mellett, valamint az üldözött 
keresztények és más vallási közösség 
ellen irányuló támadások ellen.
A magyar kormány elkötelezett 
amellett, hogy Magyarországon min-
denki szabadon gyakorolhassa val-
lását anélkül, hogy hátrányos meg-
különböztetést vagy a fenyegetést 
kelljen elszenvednie.

Kérem, juttassa érvényre ennek tisz-
teletben tartását a Facebook berkein 
belül is! Magyarországon a törvény 
mindenkire vonatkozik, és senki sem 
állhat a törvény felett, még a Face-
book sem.
Ennek jegyében arra kérem: vizsgál-
ja ki a fent említett esetet, és tegyen 
precedensértékű lépéseket annak ér-
dekében, hogy az emberi méltóság-
hoz és a vallásszabadsághoz fűződő 

alapjogok következetesen érvénye-
süljenek a Facebookon. Ne engedjék, 
hogy a keresztényellenes uszítás le-
hessen felületükön az utolsó tolerált 
társadalmi kirekesztés!

Üdvözlettel:
Azbej Tristan

államtitkár

Budapest, 2021. május 13.

Juhász Hajnalka:

 Hazánkra most felelősségteljes feladat hárul
Magyarország 1990-es csatlakozá-
sa óta immár másodszor tölti be az 
Európa Tanács Miniszteri Bizottsá-
gának elnöki tisztét. Az 1949-ben 
életre hívott Európa Tanács konti-
nensünk legnagyobb, 47 tagorszá-
got tömörítő nemzetközi szerveze-
te. Az elnökség mindig lehetőség 
egy ország számára, hogy bemutat-
hassa értékeit, nemzetállami gon-
dolkodásmódját.

Elnökségi prioritásaink hűen tük-
rözik azokat az értékeket, amelyben 
a magyar kormány hisz és, amely 
fontosságára nemcsak fel kívánja 
hívni a figyelmet, hanem kiáll azok 
megvédése mellett.

Méltán lehetünk büszkék egye-
dülállóan gazdag és széleskörű el-
nökségi prioritásainkra, amely a 
nemzeti kisebbségek hatékony vé-
delmének előmozdítása; az ifjúság 

és a gyermekek, valamint a családi 
értékek, gyermekek jogainak vé-
delme; a vallások közötti párbeszéd 

előmozdítása; a kiberbűnözés és a 
mesterséges intelligencia kihívása-
inak kezelése, végül, de nem utol-
sósorban a környezetvédelem és 
fenntartható fejlődés. Jól látható, 
hogy elnökségi célkitűzéseink ösz-
szhangban vannak a kormány eddi-
gi erőfeszítéseivel és politikájával, 
amely a közjogi nemzetegyesítést 
és nemzeti érdekvédelmet, a csa-
ládtámogatások kiterjedt rendsze-
rét, a humanitárius segítségnyújtás 
fontosságát, a digitalizációs ver-
senyképesség fejlesztését, illetve a 
fenntarthatóság megvalósítását he-
lyezi előtérbe.

Európa jelentős részre sajnos 
mára elfordult azoktól a tradicio-
nális értékektől – szuverén nem-
zetállamok közössége, polgári és 
vallási szabadságjogok, nemzeti 
identitás, közös kulturális örök-

ségünk –, amelyekre elődeink a 
kontinens jövőjét építették, és nem 
meri vállalni önmagát. Hazánkra 
most felelősségteljes feladat hárul 
annak érdekében, hogy olyan el-
nökségi prioritások megvalósítását 
tűzzük magunk elé, amelyek se-
gíthetnek újra visszatérni arra az 
útra – a tradíciók, alapvető értékek, 
közös kulturális hagyományok –, 
amelyek megőrzése és megvédése 
hívta életre a kontinens legnagyobb 
nemzetközi szervezetét, az Európa 
Tanácsot.

A szerző a KDNP alelnöke, az 
Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 

magyar elnöksége prioritásaival 
összefüggő nemzetközi kapcsolatok 

fejlesztéséért felelős miniszteri biztos
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Semjén Zsolt: Az egyházi iskolák az ember teljességét szolgálják  
Az egyházi iskolák az emberi személyiség teljességét látják és szolgálják, a test, a szellem és a lélek összetettségében és egységében – jelentette ki  
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes május végén Zalaegerszegen, a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium sportközpontjá-
nak és vívótermének átadásán.

A mintegy 3,3 milliárd forintból fel-
épült létesítmény avatása kapcsán a 
kereszténydemokrata pártelnök úgy 
fogalmazott: „történelmi és szocioló-
giai tény, hogy a magyar nemzet min-
dig elsöprő és meghatározó” biza-
lommal volt az egyházi iskolák iránt. 
Jelenleg is sokkal nagyobb rájuk az 
igény és több a jelentkező, mint az 
állami vagy alapítványi iskolák ese-
tében.

Az egyházi iskolák mindig tudták, 
hogy az ember olyan lény, amely túl-
tekint a világ dolgain, teremtettségé-
ből kifolyólag vallásos lény. Ezekben 
az intézményekben nem kérdés, hogy 
az oktatás mellett neveljenek-e, hi-
szen esetükben evidencia, hogy az 
egész emberi személyt formálják, 
ezért is volt irántuk mindig nagyfokú 
bizalom.

Semjén Zsolt az iskola névadójáról 
megemlékezve azt mondta: a magyar 
nemzet panteonjában sokszor együtt 
vannak olyanok, akik között vita 
volt, így Nagy Imre és Mindszenty 
József. De míg Nagy Imrét a vérta-
núsága mentette fel az 1956 előtti te-
vékenységéért, addig Mindszentynek 
soha nem kellett megtagadnia a múlt-

ját, hiszen mindig a jó oldalon állt. Ez 
az „életszentség” jelentette az egész 
életét, ezért volt iránytű a magyar 
történelemben, mert ellentmondott 
a nyilas időkben a diktatúrának és a 
nácizmusnak, később pedig a vörös 
diktatúrának és a kommunizmusnak 
– fejtette ki a
politikus.

Úgy véleke-
dett: téves és 
abszurd volt 
M i nd szent y t 
azzal vádolni, 
hogy beleavat-
kozott a politi-
kába, hiszen a 
náci német bi-
rodalmi meg-
szállás, majd 
a szovjet meg-
szállás idején 
Magyarorszá-
gon alkotmá-
nyosságról szó 
sem lehetett. A 
hercegprímás 
azonban „az al-
kotmányosság 
talaján állt és 

állampolgári kötelességét teljesítet-
te”, hiszen az akkor hatályos 1937-es 
alkotmány értelmében első közjogi 
méltóságként a magyar nemzet érté-
keit és alkotmányos önazonosságát 
képviselte és védte – hangsúlyozta 
Semjén Zsolt.

Francoise Debeaupte, az intéz-
ményt fenntartó Notre Dame Női 
Kanonok és Tanítórend rendfőnöke 
arról beszélt, hogy a sport olyan tevé-
kenység, ami összeköti az értelmet, 
az érzelmet és a mozdulatot, edzi a 
testünket, miközben kultúrát és szo-
lidaritást teremt.

Csordás Róbert, a Mindszenty 
József Általános Iskola, Gimnázi-
um és Kollégium intézményveze-
tője emlékeztetett: egykori zala-
egerszegi plébánosként Mindszenty 
Józsefnek 1929-ben sikerült lete-
lepítenie a rendet a városban, ahol 
csaknem két évtizeden át tevékeny-
kedtek a nővérek, akik az államo-
sítás és a szétszóratás idején több 

mint 40 éven át csendben gyakorol-
ták a hivatásukat. 

Balaicz Zoltán (Fidesz–KDNP), 
Zalaegerszeg polgármestere jelez-
te: 2017 végén biztosított a kormány 
közel 2,6 milliárd forintot a Mind-
szenty Iskola sportközpontjának és 
vívótermének felépítésére, ennek 
háttérmunkáját – a rendezvényen is 
jelen lévő – Fülöp Attila akkor még 
helyettes államtitkárként segítette. A 
beruházáshoz 2019-ben további több 
mint 700 milliós pluszforrásra lett 
szükség, ennek biztosítását pedig a 
szintén a meghívottak között helyet 
foglaló Soltész Miklós, a Minisz-
terelnökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkára 
segítette.

Az új sportközpontot Székely Já-
nos, a Szombathelyi Egyházmegye 
püspöke áldotta meg, jelen volt – 
mások mellett – Udvardy György 
veszprémi érsek és Márfi Gyula 
nyugalmazott veszprémi érsek is.

Átadták a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjakat 
A magyarországi nemzetiségek kul-
túrájáért végzett tevékenységek szak-
mai elismerésében 2021-ben 13 sze-
mély, illetve szervezet részesült.

Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes, nemzetiségekért is felelős tár-
ca nélküli miniszter a májusi díjátadó 
ünnepségen arról beszélt: a nemzeti-
ségek olyan sajátos értékgazdagságot 
képviselnek, hordoznak és művelnek, 
amit csak és kizárólag ők tudnak mű-
velni, átadni.

A magyarországi nemzetiségek 
küldetése az, hogy legyenek hűek 
saját, egyszeri, megismételhetetlen 
örökségükhöz, ezt őrizzék és adják 
tovább, mert ez az az érték, amit csak 
ők tudnak adni anyanemzetüknek, a 
magyarságnak és az egyetemes em-
beriségnek – fogalmazott.

A miniszterelnök-helyettes szólt 
arról is, „rendkívül szerencsétlennek 
és méltatlannak” tartja a kisebbség 
kifejezést, mert annak hallatán az 

ember óhatatlanul a kevesebbre asz-
szociálhat, „holott a magyarországi 
nemzetiségek nem kevesebbek sen-
kinél”. Attól, hogy egy közösség 
létszámában kisebb, szellemiségé-
ben, kultúrájában, értékhordozásá-
ban lehet több – emelte ki. Hozzá-
tette: a kisebbségeknél pontosabb 
kifejezésnek tartja a nemzetiséget 
és a nemzetrészt, mert ez kifejezi, 
hogy része az anyanemzetnek, a 
magyarságnak.

Felhívta a figyelmet arra: az Alap-
törvény is kimondja, hogy a magyar-
országi őshonos nemzetiségek állam-
alkotó tényezők, és ahogy a határon 
túli magyarság elszakíthatatlan szer-
ves része az egyetemes magyarság-
nak, úgy a magyarországi őshonos 
nemzetiségek elszakíthatatlan részei 
az egyetemes magyarságnak. Semjén 
Zsolt megköszönte a díjazottaknak az 
általuk végzett értékőrzést.

MTI

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Székely János megyés püspök

Politikusok a páston: Vigh László, Zalaegerszeg fideszes országgyűlési képviselője (balra) 
Semjén Zsolttal


