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kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
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– Folytatás a 4. oldalon –
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„Isten, áldd meg a magyart” – Ferenc pápa 
magyar nyelven is imádkozott Budapesten

A Katolikus Egyház szeptember 5. és 
12. között Budapesten tartotta az 52. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszust. Az első, az oltáriszentséget 
középpontba állító találkozót 1881-
ben tartották az észak-franciaorszá-
gi Lille-ben. Az elmúlt másfél év-
században a mozgalom világméretű 
rendezvénnyé nőtt, kezdetben évente, 
majd kétévente, az utóbbi évtizedek-
ben négyévenként más-más konti-
nensen tartják meg. Magyarország 
1938 után másodszor adott otthont a 
rendezvénynek. Az eredetileg 2020-
ra tervezett kongresszust a koronaví-
rus-járvány miatt kellett elhalasztani 
egy évvel.

Az eucharisztia szó egyszerre je-
lent szentmisét, az utolsó vacsorát 
megjelenítő cselekményt és az Oltá-

riszentséget, a szentmisén – a kato-
likus egyház tanítása szerint – Jézus 
Krisztus testévé és vérévé átváltozta-
tott kenyeret és bort.

A Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus zárómiséjére Ferenc 
pápa is Budapestre látogatott – így 
25 évvel II. János Pál pápa utolsó ma-
gyarországi útját követően köszönt-
hettünk újra katolikus egyházfőt 
hazánkban. A szentatyát szeptember 
12-én, vasárnap a repülőtéren katonai 
tiszteletadás mellett fogadta Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes, a 
KDNP elnöke és Erdő Péter bíboros, 
prímás, Esztergom-budapesti érsek. 
A katolikus egyházfő a Szépművé-
szeti Múzeumban állami vezetőink-
kel: Áder János köztárssági elnökkel, 
Orbán Viktor miniszterelnökkel és 

Semjén Zsolt kormányfő-helyettessel 
találkozott, majd ezt követően más 
vallások képviselőivel folytatott esz-
mecserét.

Ezt követően az őt üdvözlő hívek 
tömegét köszöntötte, majd szentmi-
sét pontifikált a Hősök terén. Szent-
beszédében a Jézussal való találkozás 
példaképeiként említette államalapí-
tó Szent Istvánt és Árpád-házi Szent 
Erzsébetet. A katolikus egyházfő a 
szertatás zárásaként elmondott Úran-
gyala-imádságot követően úgy fo-
galmazott: „Amikor újfent hálámat 
fejezem ki az engem fogadó állami 
és vallási vezetőknek, szeretném ki-
mondani: köszönöm nektek Magyar-
ország népe” –, majd így folytatta: 
„Áldásom innen, ebből a nagyváros-
ból szeretne mindenkit elérni, főként 

a gyermekeket és a fiatalokat, az idő-
seket és a betegeket, a szegényeket és 
a kirekesztetteket”. Ferenc pápa – az 
utolsó szavakat magyarul mondva – 
így zárta fohászát: „veletek és értetek 
mondom: Isten, áldd meg a magyart!”.

A pápa ezt követően háromnapos 
szlovákiai látogatással folytatta pász-
torútját. Innen a Vatikánba tartó re-
pülőúton újságíróknak nyilatkozott 
tapasztalatairól. A budapesti találko-
zókról szólva elmondta: megérintette 
a magyarok ökumenikus szellemi-
sége, családvédelme és környezettu-
datossága. A szentatya jelezte: meg-
vizsgálja annak lehetőségét, hogy 
jövőre vagy az azt követő évben újra 
Magyarországra látogasson.

Összeállításunk a 2-6. oldalon, 
vélemény a 10. oldalon olvasható

Hívők százezrei vettek részt az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszuson – A szentatya visszatérne hazánkba

Eucharisztikus Kongresszus: ’38-as visszatekintő
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszussal (NEK)  hazánk né-
hány napra ismét a katolikus világ 
centrumába került. Mint ismert, 
1938-ban szintén Magyarország 
adott otthont az egyik legnagyobb 
nemzetközi hitéleti rendezvénynek. 
Az alábbiakban a több mint nyolcvan 
évvel ezelőtti eseményre emléke-
zünk, illetve néhány mondatban ma-
gának a kongresszusnak a jelentősége 
is kitérünk.

Noha a szeptember 5-12. közötti 
találkozót már hónapokkal koráb-
ban hirdették a különböző médiafe-
lületeken, a keresztény tanításokat 
csak felületesen ismerő átlagpolgár 
aligha érti annak lényegét, sőt va-
lószínűleg a hívek között is sokan 
vannak olyanok, akik számára ke-
vésbé érthető a kongresszus mi-
benléte.

A keresztény közösség legfonto-
sabb eseménye kezdetektől a „ke-

nyértörés” volt. Az eucharisztikus 
tisztelet jelenlegi módját, ami az 
egyhetes találkozó lelki-szellemi 
alapját adja, az evangéliumi alapo-
kon túl a reformációval kezdődő 
egyháztörténeti események formál-
ták. A protestáns teológiai megkö-
zelítésre adott válaszként erősö-
dött meg a katolikus lelkiségben 
az Eucharisztia tisztelete. Amíg 
ugyanis a protestánsok általában 
megkérdőjelezték Krisztusnak a 

szentmisében átlényegült kenyér-
ben és a borban lévő valóságos je-
lenlétét, az ellenreformáció – szem-
bemenve nemcsak a protestáns, 
hanem a janzenista tanokkal is – a 
rendszeres, gyakori szentáldozást 
és az Eucharisztika tiszteletét taní-
tásának a középpontjába helyezte. 
Erősítették e törekvés létjogosultsá-
gát a felvilágosodás és a liberaliz-
mus társadalmi térnyerése is.

Folytatás a 9. oldalon
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

Ferenc pápa Budapestre látogatott – 
Százezrek vettek részt az 52. Eucharisztikus 

Kongresszus zárószentmiséjén 

A konferencia kétségkívüli 
csúcspontja Ferenc pápa budapesti 
látogatása és az általa pontifikált zá-
rószentmise, a Statio Orbis volt.

A Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus (NEK) alkalmából 
Budapestre érkező Ferenc pápát a 
repülőtéren katonai tiszteletadás 
mellett fogadta Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes, a KDNP elnöke 
és Erdő Péter bíboros, prímás, Esz-
tergom-budapesti érsek. A pápa fo-

gadásakor jelen volt Michael August 
Blume apostoli nuncius, illetve Veres 
András, a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia elnöke is. A magyar kor-
mány részéről megjelent Kásler Mik-
lós, az emberi erőforrások minisztere 
és Soltész Miklós, a Miniszterelnök-
ség egyházi és nemzetiségi kapcsola-
tokért felelős államtitkára is.

A katolikus egyházfő a repülőtér-
ről személygépkocsival a Szépművé-
szeti Múzeumba hajtott, ahol állami 

vezetőinkkel találkozott.
A Szépművészeti Múzeum Román 

Csarnokában tartott megbeszélésen 
a magyar állam részéről Áder János 
köztársasági elnök, Orbán Viktor 
miniszterelnök és Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes vett részt, míg 
vatikáni oldalról Pietro Parolin bíbo-
ros-államtitkár és Paul Richard Gal-
lagher érsek, az Államközi Kapcso-
latok Részlegének vezetője volt jelen.

A találkozó alkalmával Semjén 

Zsolt röviden bemutatta Magyaror-
szág egyházpolitikáját, Orbán Viktor 
pedig arra kérte Ferenc pápát, hogy 
ne hagyja elveszni a keresztény Ma-
gyarországot. A kormányfő átadta 
Ferenc pápának azon segélykérő le-
vél másolatát, amelyet IV. Béla ma-
gyar király IV. Ince pápához intézett 
a tatárjárást követően, a keresztény 
Magyarország érdekében.

A Vatikán közlése szerint a szívé-
lyes légkörű találkozó mintegy 40 

Erdő Péter: Az eucharisztia forrás
Az eucharisztia a forrás, amelyből 
a keresztények élete és küldetése 
táplálkozik – mondta szeptember 
5-én, vasárnap Erdő Péter bíbo-
ros, Esztergom–budapesti érsek 
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus  
Kongresszus (NEK) nyitó szentmisé-
jén. Áder János köztársasági elnök és  
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes, KDNP-elnök mellett számos ke-
reszténydemokrata politikus, így pél-
dául Latorcai János, Harrach Péter és  
Rétvári Bence is részt vett a szertar-
táson.

A bíboros a szentmise elején mon-
dott köszöntőjében úgy fogalmazott: 
adja Isten, hogy a kongresszus heté-
ben „különösen is átérezzük, hogy 
Krisztus velünk van az Euchariszti-
ában, nem hagyja magára az egyhá-
zat, a népeket, az emberiséget”.

Erdő Péter külön köszöntötte An-
gelo Bagnasco bíborost, az Európai 
Püspöki Konferenciák Tanácsának 
elnökét, a megnyitó mise főceleb-
ránsát és azt a mintegy ezerkétszáz 
gyereket, aki a szentmisén volt el-

sőáldozó. Üdvözöltet Hilarion volo-
kolamszki metropolitát, a Moszkvai 
Patriarchátus külügyi hivatalának 
vezetőjét. Úgy fogalmazott: „Adja 
Isten, hogy a keleti és nyugati ke-
resztények együtt imádkozzanak és 
dolgozzanak, hogy hiteles legyen ta-
núságtételünk az egész világ előtt.”

Angelo Bagnasco bíboros, az Eu-
rópai Püspöki Konferenciák Tanácsá-
nak elnöke homíliájában kiemelte: az 
egyházban, tagjainak minden gyen-
gesége és bűne ellenére, ott ragyog 
Krisztus világossága. A bíboros a 
Hősök terét megtöltő hívekhez szólva 
hangsúlyozta: „e meghatóan hatalmas 
gyülekezet hangja alázattal és boldo-
gan igyekszik megszólítani Európa 
népeinek szívét”, és azon túl is, min-
denkiét. Hozzátette: a hívők hangját 
felerősíti a Szentlélek, aki így szól a 
modern emberhez: „nem vagy egye-
dül egy ellenséges világmindenség 
közepén, (...) nem vagy egyedül a sza-
badság és örökkévalóság iránti szom-
júságoddal. Bárhol is tartózkodsz, (...) 
Isten szeretettel tekint rád”.

Angelo Bagnasco azt is mondta: 
az eucharisztia átlép minden magá-
nyon, minden távolságon, minden 
közönyön. Az elsőáldozó gyere-
kekhez szólva úgy fogalmazott: 
„ti vagytok az egyház tavasza”, 
akiknek most Isten „betér” a szí-
vébe. Isten „veletek marad, olyan 
barátotok lesz, aki soha nem árul el 
benneteket”.

A szentmise egyben a katolikus 
iskolák tanévnyitója is volt. A bíbo-
ros a diákoknak azt mondta: olyan 
iskolai közegben tanulnak, amely 
az egész embert formálja. Isten nem 
ellensége a szabadságnak, a hit pe-
dig nem tiltások sorozata, hanem 
„igen” az örömre, még akkor is, ha 
elkötelezettséget kíván – tette hoz-
zá a bíboros. A hit nem ellensége az 
észnek, hanem kutatja a dolgok ér-
telmet. Az észnek is szüksége van a 
hitre ahhoz, hogy önmaga lehessen 
– vélekedett Angelo Bagnasco.

A szentmisén 100 püspök és több 
mint háromszáz pap koncelebrált. A 
résztvevők teljesen megtöltötték a 

Hősök terét, az Andrássy úton pe-
dig a Bajza utcáig álltak. A tömeg-
ben egyebek mellett nagyméretű 
feszületet, nemzeti lobogót, székely 
zászlót, illetve a Vatikán lobogóját 
tartották.

A szentmise előtti megnyitó ün-
nepségen bemutatták a Magyar-
ország, Mária országa című nép-
tánc-előadást, amelyet Káel Csaba 
rendezett és a Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes adott elő.

A kongresszuson a Hungexpón 
egész nap katekéziseket (keresz-
tény tanítás), előadásokat tartot-
tak a világ öt kontinenséről érke-
ző előadók. Délutánonként a Széll 
Kálmán téren és az Örs vezér terén 
felállított missziós színpadon kon-
certek, tanúságtételek, evangelizá-
ciós darabok várták az érdeklődő-
ket. A Szent István-bazilika előtti 
téren szintén koncertek és nép-
tánc-előadások voltak láthatók, és 
ott mutatkoztak be a katolikus ki-
adók, illetve az egyházmegyék és a 
szerzetes közösségek.
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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

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
percig tartott. A katolikus 
egyházfő és Magyarország 
vezetői az egyház magyar-
országi szerepéről, a kör-
nyezetvédelem iránti el-
kötelezettségről, valamint 
a családok védelméről és 
támogatásáról is beszélget-
tek.

A pápa megajándékozta a 
köztársasági elnököt Ippo- 
lito Caffi olasz festőnek 
az 1800-as évek közepén 
készült, jelenleg a Római 
Múzeumban őrzött egyik 
festményének mozaikból 
készült másolatával. A Pá-
pai áldás a Szent Péter té-
ren címet viselő alkotás azt 
ábrázolja, amint a reggeli 
napfényben fürdő Szent 
Péter téren gyülekeznek a 
pápai áldásra várakozó emberek.

A katolikus egyház feje ezt követő-
en a Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsa és a zsidó közös-
ségek képviselőivel találkozott, majd 
fogadta a kongresszus zárómiséjére 
érkezett hívő tömeg üdvözlését.

SZENT ISTVÁN ÉS SZENT 
ERZSÉBET A JÉZUSSAL 

TALÁLKOZÁS PÉLDAKÉPEI 
– HANGSÚLYOZTA A PÁPA

A Statio Orbis szentmisén a pápa a Jé-
zussal való találkozás példaképeiként 
említette államalapító Szent Istvánt és 
Árpád-házi Szent Erzsébetet. Ferenc 
pápa a hívőkhöz fordulva azt mondta: 
engedni kell, hogy „a találkozás Jézus-
sal az eucharisztiában átalakítson ben-

nünket, ahogyan átalakította a nagy és 
bátor szenteket, akiket tiszteltek,  mint 
Szent Istvánt és Szent Erzsébetet is”. 
Csakúgy mint ők, mi se elégedjünk 
meg kevéssel: ne érjük be egy olyan 
hittel, amely csak a szertartásokból és 
az ismétlésekből él” – tette hozzá.

Az egyházfő megjegyezte, a NEK 
egy út végét jelenti, de „legyen még 
inkább egy kiindulópont”.

Homíliáját Ferenc pápa kérdéssel 
kezdte, azt firtatva, mit és kit jelent 
Isten minden egyes ember számára. 
A pontos választ nem a katekizmus 
alapján, hanem személyes életünkkel 
kell megadni – mondta az egyházfő, 
aki hangsúlyozta: az eucharisztia 
emlékeztet bennünket, kicsoda Isten 
és ezt nem szavakkal teszi, hanem 

kézzelfoghatóan megmutatva, „Isten 
a megtört kenyér, a keresztre sze-
gezett és másokért odaajándékozott 
szeretet”.

Ferenc pápa többször megismétel-
te, hogy a kereszt sohasem volt di-
vatos, sem régen, sem napjainkban, 
pedig „benső gyógyulást” hoz. Úgy 
látta, a kereszt miatti vita és küzde-
lem nem más, mint összeütközés Is-
ten logikája és a világ logikája között.

Isten logikája az alázatos szeretet. 
Isten útja távol áll minden kényszer-
től, magamutogatástól és diadalittas-
ságtól, mindig a másik javát keresi, 
egészen önmaga feláldozásáig. A má-
sik oldalon viszont ott van az emberi 
gondolkodás, a világ logikája, amely 
ragaszkodik a megbecsüléshez è 

Soltész Miklós: Összefogásra van szüksége 
a kereszténységnek 

Összefogásra van szüksége a keresz-
ténységnek, mert különben pusztulás 
vár sok-sok keresztényre – mondta a 
Miniszterelnökség egyházi és nem-
zetiségi kapcsolatokért felelős állam-
titkára, a KDNP alelnöke szeptember 
7-én Gödöllőn.

Soltész Miklós annak alkalmából, 
hogy az 52. Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszushoz kapcsolódóan 
Magyarországon tartották évenként 
esedékes összejövetelüket az európai 
keleti szertartású katolikus püspö-
kök, arról beszélt, hogy az egyházak-
kal összefogva a magyar kormány 
megpróbálja megvédeni Magyaror-
szágon a keresztény hitet. Ez tükrö-
ződik a kormány egyház- és társa-
dalompolitikájában, hiszen az elmúlt 
10 évben 3000 templomot újított fel 
a kormány a Kárpát-medencében és 
150 templomot épített.

„Támogatjuk a házasságot mint 
alapvető közösséget” – hangsúlyoz-
ta az államtitkár a tanácskozás után. 
Soltész Miklós elmondta, hogy a kor-
mány intézkedéseinek hatására az 

abortuszok száma mintegy 40 száza-
lékkal csökkent az elmúlt tíz évben.

Kiemelte, hogy a kormány meg-
próbál segíteni másokon is, ezért a 
Hungary Helps Program keretében 
30 országban több mint százezer em-
bernek nyújtottak segítséget. Hozzá-
tette, hogy ha a nagyobb országok is 
vállalnának hasonló segítségnyúj-
tást, akkor a kelet keresztényeinek 
nem kellene menekülniük. „A fele-

lősségünk, hogy a jövő-
ben Európa keresztény 
lesz, vagy nem lesz” – 
zárta gondolatait az ál-
lamtitkár.

A tanácskozás után I. 
József melkita görögka-
tolikus pátriárka vezeté-
sével tartottak a gödöllői 
görögkatolikus templom-
ban ünnepi vecsernyét, 
amelyen több mint har-
minc keleti szertartású 
katolikus püspök vett 
részt. A megbeszélésen 
és a liturgián jelen volt 
Angelo Bagnasco bíbo-

ros, az Európai Püspöki Konferenci-
ák Tanácsának elnöke, Szvjatoszlav 
Sevcsuk kijevi-halicsi nagyérsek és 
Kocsis Fülöp hajdúdorogi metropo-
lita-érsek. I. József melkita görögka-
tolikus pátriárka megköszönte az Úr-
nak minden áldását, különösen azt, 
hogy itt lehetnek ebben a városban és 
ebben az országban, „ahol Isten sok 
barátot adott a jó harcban”.

Iraki káld pátriárka:  
a Nyugat nincs 

tisztában a közel-keleti 
keresztények helyzetével 

A Nyugat nincs tisztában a közel-keleti 
keresztények helyzetével, félelmeivel – 
mondta Louis Raphael Sako bíboros, 
bagdadi érsek, iraki káld pátriárka a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szuson szeptember 7-én Budapesten.

A káld katolikus egyház vezetője 
előadásában arról beszélt: a keresz-
tények évek óta tartó drámája tovább 
folytatódik a Közel-Keleten. A radika-
lizmus mint politikai és vallási ideoló-
gia egyre erősebb, a szélsőségesek cél-
ja, hogy eltüntessék a keresztényeket a 
Közel-Keletről.

Louis Raphael Sako bíboros ki-
emelte, Irak polgárainak és a keresz-
tény közösségnek közös az álma: „bé-
kében, stabilitásban és méltóságban” 
szeretnének élni. Ennek azonban elen-
gedhetetlen feltétele a politika és a val-
lás, az állam és az egyház szétválasztá-
sa – mondta a pátriárka, a nemzetközi 
közösség segítségét kérve ehhez.

Az egyházi vezető megköszönte a 
magyar kormány és a magyar egy-
házak segítségét, amelyből az Iszlám 
Állam terrorszervezet által lerombolt 
falvak újulhattak meg a Ninivei-fenn-
síkon. A közel-keleti keresztény kö-
zösségekről szólva kiemelte: ők őrzik 
a kereszténység gyökereit, ezért jelen-
létük a világ valamennyi kereszténye 
számára alapvetően fontos.

Kitért arra: a káld egyház „karizmá-
ja a vértanúság”, hiszen megalapítása 
óta üldözték a perzsák, az arabok, a 
mongolok, a törökök, az utóbbi idő-
ben pedig a muszlim szélsőségesek, az 
al-Kaida és az Iszlám Állam.

Ismertetése szerint a káld egyház-
nak jelenleg 18 egyházmegyéje van: 8 
Irakban, 2 Iránban, egy-egy Szíriában, 
Libanonban, Egyiptomban, Törökor-
szágban, 2 Örményországban, egy Ka-
nadában és egy Ausztráliában. A hívek 
száma meghaladja az egymilliót.

Louis Raphael Sako az iraki közös-
ség szempontjából történelmi jelentő-
ségűnek nevezte Ferenc pápa márciusi 
látogatását a térségben. Mint mondta, 
a látogatás hatása az utcán is érződik, 
a keresztények és a muszlimok kölcsö-
nösen nagyobb tisztelettel néznek azó-
ta egymásra.
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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
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rendezett társadalom
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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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Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

è és az előjogokhoz, a kedvező meg- 
ítélést és a sikert keresi.

Az egyházfő hozzátette, nem ab-
ban áll a különbség, hogy ki a vallá-
sos és ki nem. A lényegi különbség 
a „valódi Isten és az énünk istene 
között van”.

„Jót tesz nekünk, ha szentségimá-
dást végzünk az eucharisztia előtt, 
szánjunk rá időt” – jelentette ki  
Ferenc pápa, aki a mise végén el-
mondta a vasárnap déli Úrangya-
la-imádságot.

„VELETEK ÉS ÉRTETEK 
MONDOM, ISTEN, ÁLDD 

MEG A MAGYART!”
Ferenc pápa azt kívánta a budapesti 
Hősök terén elmondott Úrangyala 
imádságban (Angelus), hogy legyen a 
kereszt a híd a múlt és a jövő között. 
A katolikus egyházfő úgy fogalma-
zott, a vallásos érzés az éltető nedve 
a gyökereihez olyannyira kötődő ma-
gyar nemzetnek.

„De a földbe szúrt kereszt nemcsak 
arra indít bennünket, hogy jól gyö-

kerezzünk meg, hanem a magasba is 
nyúlik és kitárja a karjait mindenki 
felé” – mondta.

Ferenc pápa hangsúlyozta, a ke-
reszt „arra hív, hogy ragaszkodjunk 
gyökereinkhez, de ne elégedjünk 
meg ezzel; hogy merítsünk a for-
rásból és adjunk inni mindazoknak, 
akik szomjaznak a mi korunkban”. 
Az egyházfő azt kívánta a híveknek, 
legyenek „megalapozottak és nyitot-
tak, mélyen gyökerezők és másokat 
tisztelők”.

Kiemelte, a Missziós kereszt, a 
kongresszus szimbóluma arra kell, 
hogy ösztönözze a hívőket, hogy éle-
tükkel hirdessék az „Evangéliumot, 
amely megszabadít, annak jó hírét, 
hogy Isten végtelenül gyöngéden 
szeret minden embert”. „A mai sze-
retetre éhes világban ez az a táplálék, 
amelyre minden magyar ember vá-
gyik” – mondta.

Ferenc pápa beszédében köszönetet 
mondott a „nagy magyar keresztény 
családnak”, amelyet – mint mondta – 

Absi szíriai pátriárka: „Nagyon büszkék vagyunk Magyarországra. Imádkozunk értetek”  
A szíriai melkita görögkatolikus egy-
ház fejével, I. József (Youssef Absi) pát-
riárkával beszélgetett a Vasárnap.hu 
a szélsőséges iszlám térnyeréséről, a 
közel-keleti helyzetről, a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszusról és ar-
ról, hogy mit gondolnak a magyarok-
ról Szíriában. 

– Őboldogságát 2017-ben válasz-
tották meg pátriárkának, amikor 
az Iszlám Államot lassan sikerült 
visszaszorítani Szíriában. Milyen 
volt az elmúlt négy év az ön és a szí-
riai keresztény közösség számára?

– Nem volt könnyű. A megválasz-
tásom után egy évvel kitört a libano-
ni felkelés, aztán jött a Covid. Szóval 
ez volt az elmúlt három év. Nagyon, 
nagyon nehéz idők ezek számunkra 
mind gazdaságilag, mind spirituális 
értelemben, mind a többi egyházzal 
vagy kormányokkal való kapcsola- 
taink tekintetében.

A világ melkita közösségének 
pátriárkájaként Szíria és Libanon 
ügyeiben vagyok leginkább érintett; 
mindkét társadalom szélsőséges mér-
tékben szenvedte el a sorscsapásokat. 
Gondolhatunk akár a tavalyi bejrúti 
robbanásra is, amelyben a fél város 
elpusztult. Ott is rengeteg parókiánk 
van, és a velük történtek is mind a 
pátriárka vállát nyomják. Az emberek 
félnek. Reményvesztettek, nem lát-
nak maguk előtt jövőt, mert a helyzet 
egyszerűen nem javul. Libanonban 
nincsenek gyógyszerek a patikákban, 
nincs üzemagyag a benzinkutakon. 

Van, hogy 20 liter üzemanyagért két 
órát kell sorban állni, az ára pedig 
egyre nő, de még a lisztbeszerzéssel is 
problémáink vannak, amiből kenyeret 
süthetnének maguknak az emberek.

Lassanként a társadalom elvesz-
ti minden reményét, egyházunknak 
pedig erre van a legkevésbé szüksé-
ge – egyre többen akarják elhagyni 
Szíriát. Sokáig vártak, hogy normali-
zálódjon a helyzet, mostanra kialakult 
egy viszonylag stabil politikai hely-
zet, gazdasági szempontból azonban 
nincs perspektíva az emberek előtt.  
Úgyhogy ez is az egyház feladata, 
hogy segítsenek mindenkinek helyben 
maradni.

Eme feladat mentén alakult ki az 
együtt működés a magyar kormánnyal, 
a Hungary Helps Programmal. Ők 

valóban megértik, 
mire van szük-
ségünk, és úgy 
tudnak segíteni, 
ahogy arra nekünk 
szükségünk van: 
segítenek helyben 
megoldani a problé-
mát, mielőtt az még 
tovább fokozódna.

– Szíria nemrég 
szabadult meg – 
igaz, nem teljesen 
– az Iszlám Ál-
lamtól. Afganisz-
tánban azonban, 
bár az nagyon  
messze van Szíriá-
tól, mégis különö-

sen gyorsan nyert teret a szélsőséges 
iszlám. Van ennek hatása a szír ke-
resztény közösségekre? Aggódnak 
emiatt?

– Erre még túl korai bármit is mon-
dani. Annak idején Szíriában több isz-
lamista csoport támadta meg a telepü-
léseket, nemcsak keresztényeket, de a 
kevésbé szélsőséges iszlám nézeteket 
vallókat is,  most pedig hasonló dolog 
történik Afganisztánban is. Tényleg 
nagyon messzinek érezzük ezt ma-
gunktól. Persze egy olyan politikai 
játszma is zajlik, amely messze kívül 
esik a mi látókörünkön.

– Tömegek indulnak el Afganisz-
tánból. Van ennek bármi hatása is 
Szíriára jelen pillanatban? Akár ha 
az átvándorlást nézzük, akár ha a  

Szíriában tartósabban letelepedni 
kívánó menekülteket?

– Mi sokkal rosszabb helyzetben va-
gyunk, mint Afganisztán, senki nem 
akar Szíriába jönni.

– Milyen eszközök vannak a klé- 
rus kezében egy ilyen szélsősége- 
sen rossz helyzetben – azon túl per-
sze, hogy minden nap igyekeznek 
bemutatni a legszentebb áldozatot 
– hogy nyájukat segítsék?

– A remény. Reményt tudunk adni 
az embereknek, és bátorítani őket 
arra, hogy maradjanak. Maradjanak 
otthonaikban, maradjanak földjü-
kön, hogy ne emigráljanak. Ez nagy  
aggodalmunk: hogy az emberek  
itthon maradnak-e, Szíriában, ahová 
az Isten helyezte őket. Mi a magunk 
részéről megteszünk mindent annak 
érdekében, hogy segítsük őket ebben. 
Az egyház azonban az intézményein 
keresztül is működik. Vannak isko- 
láink és kórházaink – ezeken keresz-
tül tudjuk a legnagyobb hatást elérni a 
társadalomban. 

Korábban építettünk egy iskolát a 
Hungary Helps segítségével. Amint a 
felújítás elkezdődött, az emberek be-
szélni kezdtek, hogy az egyház épít, 
hogy ez egy jó jel. Ez és az ehhez ha-
sonló dolgok reményt adnak nekik. De 
minden templomunkhoz tartozik egy 
oktatási központ is, ahol fiatalokkal, 
tinédzserekkel, és egyetemistákkal 
is foglalkozunk, a tanáraink pedig 
arra próbálják őket nevelni, hogy 
gondoljanak a jövőre – mert sokszor 
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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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Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
szeretne magához ölelni „különböző 
rítusaival, történelmével, a katolikus 
és a más felekezetekhez tartozó test-
vérekkel, akik valamennyien a teljes 
egység irányába” haladnak.

A katolikus egyházfő ezt követően 
köszönetet mondott I. Bartolomai-
osz konstantinápolyi pátriárkának, 
továbbá a megjelent püspököknek, 
papoknak, szerzeteseknek és szerze-
tesnőknek, valamint valamennyi hí-
vőnek, továbbá a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus szervezőinek, 
megvalósítóinak.

„Amikor újfent hálámat fejezem ki 
az engem fogadó állami és vallási ve-
zetőknek, szeretném kimondani: kö-
szönöm nektek Magyarország népe” 
– mondta. „Áldásom innen, ebből 
a nagyvárosból szeretne mindenkit 
elérni, főként a gyermekeket és a fi-
atalokat, az időseket és a betegeket, 
a szegényeket és a kirekesztetteket” 
– fogalmazott. Ferenc pápa – az utol-
só szavakat magyarul mondva – úgy 
zárta imádságát: „veletek és értetek 
mondom: Isten, áldd meg a magyart!”.

A szentmise a pápai és a magyar 
Himnusz, a Boldogasszony anyánk, 
majd a kongresszus himnuszának 
eléneklésével fejeződött be.

A szentmisén részt vett mások mel-

lett Áder János köztársasági elnök; 
Orbán Viktor miniszterelnök; Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-helyettes; 
Kövér László, az Országgyűlés el-
nöke; Sulyok Tamás, az Alkotmány-
bíróság elnöke; Varga Zs. András, a 
Kúria elnöke; Varga Judit igazság-
ügyi miniszter; Benkő Tibor honvé-
delmi miniszter; Soltész Miklós, a 
Miniszterelnökség egyházi és nem-
zetiségi kapcsolatokért felelős állam-
titkára  a KDNP alelnöke; Schmitt 
Pál volt államfő; Lomnici Zoltán, az 
Emberi Méltóság Tanácsának elnöke 
és Simicskó István, a KDNP frakció-
vezetője és a párt számos országgyű-
lési képviselője is.

FERENC PÁPA 
VISSZATÉRNE HAZÁNKBA

Ferenc pápa repülőgépe vasárnap 
délután, nem sokkal három óra előtt 
felszállt Budapestről, a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtérről. A katoli-
kus egyházfő budapesti látogatása 
után Pozsonyba utazott. A repülőté-
ren többek között Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes, a KDNP elnö-
ke búcsúztatta.

Ferenc pápa háromnapos szlováki-
ai pásztorútjáról a Vatikánba tartva, a  
repülőúton az őt kísérő újságíróknak 

beszámolt a budapesti találkozókról, 
melynek során kiemelte: megérintet-
te a magyarok ökumenikus szellemi-
sége, családvédelme és környezettu-
datossága. 

Félreértésnek nevezte, hogy egye-
sek szemére vetették a budapesti lá-
togatás rövidségét.

„Nem volt jól érthető, hogy miért 
megy a pápa csak a zárómisére, és 
miért nem tesz hosszabb látogatást a 
magyaroknál; volt, aki rosszra gon-
dolt, de én elmagyaráztam, hogy a 
szlovákiai út már korábban meg volt 
szervezve” – fejtette ki Ferenc pápa.

Hozzátette, hogy harmadik alka-
lommal találkozott Áder Jánossal, 
és nem zárta ki egy jövőbeli ma-
gyarországi látogatás lehetőségét. 
„Megígértem a magyar államfő-
nek, hogy megnézem, el tudok-e 
újra menni (Magyarországra) jö-
vőre, vagy egy következő évben” – 
mondta. Emlékeztetett, hogy 2019-
ben Csíksomlyón magyar misét 
mutatott be, amelyet nagyon szép-
nek nevezett.

Az El País című spanyol lap tudósí-
tójának kérdésére válaszolva elmond-
ta, hogy az államfővel és Orbán Vik-
tor kormányfővel tartott találkozón 
kiemelten beszéltek a környezetvéde-

lemről. „Kalapot emelek a magyarok 
ökológiai tudatossága előtt” – mond-
ta Ferenc pápa.

Hozzátette, hogy részletesen be-
széltek a magyar családvédelmi in-
tézkedésekről is, melyek a gyermek-
vállalást segítik. Megjegyezte, hogy 
Budapesten és szlovákiai látogatása 
helyszínein is nagyon sok fiatal párt 
és gyermeket látott, miközben Euró-
pa nyugati országaiban a demográfiai 
tél kelt aggodalmat. Hangsúlyozta, 
hogy a szerinte „elég hosszú”, „jó 
hangulatú” negyvenperces budapes-
ti beszélgetésen a migrációról nem 
esett szó.

Az Európai Unióról szólva kije-
lentette, hogy az nem állhat érte-
kezletekből, nem lehet „ügykezelő 
hivatal”, hanem vissza kell térnie 
az alapító atyák szellemiségéhez 
és álmaihoz. „Az igaz, hogy egyes, 
talán nem európai érdekeltségek ki 
akarják használni az Európai Uniót 
ideológiai gyarmatosításra (…) az 
Európai Uniónak azonban függet-
lennek kell lennie, és minden tagál-
lamnak egyenrangúnak” – jegyezte 
meg.

Beszélt az abortuszról, kijelent-
ve, hogy az egyház állásfoglalása 
azért annyira „kemény, mivel ha è 

az egyetlen dolog, amire gondolnak, 
az az, hogy elhagyják a országot. A 
legfontosabb, hogy lássák: az egyház 
aktívan működik. Ha azt látják, hogy 
az egyház nem csinál semmit, fél, a 
vezetői passzívak, az emberek rögtön 
sokkal sötétebb jövőt kezdenek el ma-
guk előtt vizionálni.

– Mit jelent az eucharisztikus  
kongresszus a szíriai keresztények 
számára? Tud-e jelenteni bármit is, 
amikor a Közel-Keleten sokkal sür-
getőbb problémák követelnek ma-
guknak figyelmet?

– Engem azért hívtak meg, hogy 
a keleti egyházat képviseljem a  
kongresszuson. Amikor hazame-
gyek, az itteniek tanúságtételét fo-
gom magammal vinni, az egész han-
gulatát, az emberek szeretetét és Isten 
szeretetét. Sokat jelent mind a szír, 
mind a libanoni keresztényeknek, ha 
hallják, mekkora erejű események 
vannak a világban. Ha tudják, hogy 
itt az eucharisztikus kongresszuson 
ezrek és ezrek vannak jelen. Ez nekik 
bátorságot ad – tudják, hogy nincse-
nek egyedül. 

– Üzen valamit a magyar egyház-
nak, a magyar embereknek?

– Köszönjük. Köszönetet mondunk 
a kormánynak és a magyar emberek-
nek is – elsősorban a hitükért. Ma-
gyarország és a benne élő emberek 
mások, mint Európa többi nemzete. 
Köszönjük, hogy gondolnak másokra, 
hogy világszerte segítenek a keresz-
tény testvéreiknek. Nagyon büszkék 
vagyunk Magyarországra. Imádko-
zunk értetek!

Görög ortodox templom épül Budapesten – lerakták  
a bizánci tudományos és lelkiségi központ alapkövét 

I. Bartolomaiosz konstantiná-
polyi ökumenikus pátriárka és  
Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes szeptember 11-én elhelyezte 
az alapkövét egy új budapesti orto-
dox templomnak, mely három szent 
főpap – Nagy Szent Vazul, Teoló-
gus Szent Gergely és Aranyszájú 
Szent János – nevét viseli majd.

A templom az egyetemes patri-
archátus magyarországi exarchátus 
Múzeum utcai épületének udvará-
ban épül fel. Semjén Zsolt köszön-
tőjében úgy fogalmazott: Magyar-
ország, amely a honfoglalás után 
Bizánctól kapta első püspökét, soha 
nem felejti el, hogy mivel tartozik 
az egyetemes patriarchai trónnak.

Mint mondta, Magyarország 
mindig is híd volt Kelet és Nyugat, 
a keleti és a nyugati kereszténység 
között, Szent István király szemé-
lyében pedig összekapcsolódott a 
keleti és nyugati misszió. 

I. Bartolomaiosz megköszönte a 
kormánynak az épületet, valamint 
az építkezéshez biztosított forrást. 
Hangsúlyozta: az épülő Dialógus 
Központ a párbeszéd, a kultúra, a 
hit és eszmecsere helye lesz, amely 
nyitva áll majd minden jószándékú 
és jóakaratú ember előtt. Az épület-
ben megtestesül majd az ezeresz-
tendős történelmi múltra visszate-
kintő kapcsolat Bizánc és a magyar 

nép között, ennek az elszakíthatat-
lan köteléknek a gazdag hagyomá-
nya, valamint a folytatás igénye – 
fogalmazott az ortodox egyházfő.

A kormány és a Konstantinápolyi 
Egyetemes Patriarchátus 2016 de-
cemberében írt alá együttműködési 
megállapodást közfeladat ellátásá-
ról, és arról, hogy a patriarchátus 
létrehoz egy pasztorális, kulturális 
központot Budapesten. A Múzeum 
utcai épület kulcsait Semjén Zsolt 
2017. augusztus 20-án adta át I. 
Bartolomaiosz pátriárkának.

A készülő Dialógus Központban 
a tervek szerint szerzetesi életteret, 
konferenciatermeket, egyházi mú-
zeumot, zarándokszállást, könyv-
tárat, oktatási és kiállítási teret ala-

kítanak ki.
A Konstantinápo-

lyi Egyetemes Patri-
archátus tiszteletbeli 
elsőséget élvez a ti-
zenöt önálló ortodox 
egyház között. Terü-
letileg Törökország, 
Észak-Görögország 
és néhány földkö-
zi-tengeri görög szi-
get tartozik hozzá. 
A Görög Ortodox 
Egyház autokefállá 
(önálló) válásakor 
lemondott a kons-

tantinápolyi patriarchátus javára a 
diaszpórában élő görögök közös-
ségeiről, így a Magyarországon 
élő görög egyházközösségek is a 
patriarchátus alá tartoznak. Emel-
lett a konstantinápolyi pátriárka 
jogot formál minden olyan terület-
re, amely hivatalosan nem tartozik 
egyetlen más ortodox egyház kano-
nikus területéhez.

A Konstantinápolyi Egyetemes 
Patriarchátus – Magyarországi Or-
todox Exarchátus élén Arszeniosz 
Kardamakisz ausztriai metropoli-
ta, magyarországi és közép-euró-
pai exarcha áll. Magyarországon a 
2011. évi népszámlálás alkalmával 
1701 ember vallotta magát görög 
ortodox vallásúnak.
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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

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

Simicskó István: A „spirituális újraindítást” is szolgálta  
az eucharisztikus világkongresszus

A NEK sikere és a szentatya látogatá-
sa a parlamentben is szóba került. Si-
micskó István, a KDNP frakcióvezetője 
szeptember 20-án napirend előtti felszó-
lalásában úgy fogalmazott: a járvány 
utáni a lelki megerősítést, a „spirituális 
újraindítást” is szolgálta az 52. Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus.

Felidézte: Ferenc pápa Hősök te-
rén mondott szentmiséjét mintegy 
250 ezer ember hallgatta a helyszí-
nen. A szentatya évtizedek óta nem 
utazott személyesen eucharisztikus 

világkongresszusra, óriási elisme-
rése ez a magyar népnek – fogalma-
zott.

„A pápa jelenlétével is bátorí-
tást adott hitünknek, kiállásunknak 
értékeink mellett, hagyományaink 
megőrzéséhez és a családok védel-
me mellett is szólt. Elmondta, hogy 
a család nem áll másból, mint apa, 
anya, gyermek és pont” – emlékez-
tetett a kereszténydemokrata képvi-
selőcsoport első embere.

Simicskó István fontosnak ne-

vezte a katolikus egyházfő szavait, 
és azt, hogy az egész keresztény vi-
lág lássa és hallja mindezt. Jelentős-
nek nevezte azt is, hogy Ferenc pápa 
Áder János köztársasági elnökkel 
szót ejtett a teremtett világ iránti fe-
lelősségről, a ma emberének küldeté-
séről és missziójáról is.

Soltész Miklós a Miniszter-
elnökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkára 
válaszában megerősítette: évtizede-
kig nem volt példa arra, hogy egy 

pápa elment volna a kongresszusra.
Úgy fogalmazott: Magyarország 

azért kapta meg a rendezés jogát, 
mert a családok, a hagyományos 
értékek és a kereszténység tanításai 
mellett az ország többsége kiáll. A 
pápa látogatását úgy értékelte, hogy 
a szentatya az ország mellé állt. Mi-
közben az egész ország felé köszö-
netet mondott, addig „Gyurcsány 
Ferencék és az egész DK” azon a 
héten folyamatosan a keresztényeket 
gyalázta.

è elfogadná (az abortuszt), olyan 
lenne, mintha igent mondana a 
mindennapi gyilkosságra”. „Jogos 
problémamegoldásként véget vetni 
egy emberi életnek, jogos problé-
mamegoldásként gyilkost fogad-
ni?” – kérdezett vissza a pápa.

Az Európai Parlamentnek az  
LMBTQI-emberek jogairól elfoga-
dott állásfoglalásával kapcsolatban 
az egyházfő leszögezte: „Vannak tör-
vények, melyek azoknak a helyzetén 
kívánnak segíteni, akiknek a szexuá-
lis beállítottságuk más. Fontos, hogy 

az államoknak megvan a lehetősé-
gük, hogy polgárilag segítsék őket, 
segítsék az öröklés biztonságát, az 
egészségét, stb., s nem csak a homo-
szexuálisoknak, hanem bárkinek. De 
a házasság az házasság”. Hozzátette, 
hogy ennek „semmi köze” a házasság 

szentségéhez, amely az egyház taní-
tása szerint egy férfi és egy nő között 
köttetik. „Mindenkit tiszteletben kell 
tartani, de kérlek, ne akarjátok, hogy 
az egyház megtagadja saját igazsá-
gát” – jelentette ki Ferenc pápa.

HAZÁNK – KDNP.HU – MTI

Szentmise a Kossuth 
téren, százezres körmenet 

a Hősök terére a pápai 
szentmise előestéjén 

A világnak ma égetően nagy szüksége van a keleti 
és nyugati kereszténység egységes tanúságtételé-
re – mondta Erdő Péter bíboros, Esztergom–buda-
pesti érsek szeptember 11-én Budapesten.

A Ferenc pápa látogatása előtti estén celebrált 
szentmise résztvevői megtöltötték a Kossuth téren 
elhelyezett széksorokat. A kordonokon kívülről 
és a térre vezető utcákban állva is sokan kísérték 
az eseményt. A szentmise végén a hívek az oltá-
riszentséget kísérve fáklyás menetben vonultak a 
Hősök terére.

Az oltáriszentség előtt mentek az Apostoli 
Szentszék által elismert lovagrendek, a szerzete-
sek és a papság, a püspöki konferencia tagjai, majd 
a történelmi zászlók hordozói. Őket követte az ol-
táriszentséget hordozó kocsi, a közjogi méltóságok 
és állami tisztségviselők, a diplomáciai testület 

tagjai, népviseletbe öltözött csoportok, a katona-
ság, a cserkészek, majd a hívek. 

Komoly zarándokcsoportok érkeztek külföldről, 
így Lengyelországból, Csehországból és a követ-
kező kongresszusnak otthont adó Ecuadorból is. A 
százezres menet az Akadémia utca–Széchenyi Ist-
ván tér–József Attila utca–Andrássy út útvonalon 
haladt. Amikor a menet eleje a Hősök terére ért, 
az utolsó hívek akkor hagyták el az Erzsébet teret.

Rétvári Bence: A NEK 
ajándék volt az életünkben
Mit adott nekünk, magyar katolikusoknak, 
hogy ebben az évszázadban is volt Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) 
Budapesten? – tette fel a kérdést Rétvári 
Bence államtitkár Facebook-posztjában.

„Erősebb hitet, egy elmélyültebb hetet, 
annak az érzését, hogy a katolikus egyház 
valóban egy világegyház” – válaszolta meg 
kérdését. „A kongresszus megmutatta, hogy 
a hit mindenkit összeköt. S a világ számos 
országából érkezett egyházi vezetők és 
résztvevők ugyanazon az úton keresik Istent, 
mint mi” – írta posztjában az államtitkár.

A KDNP alelnöke úgy fogalmazott: hall-
gatva az elhangzott gondolatokat, átélve a 
liturgiákat, jobban megerősödik a felisme-
rés az emberben, hogy mi az örök érték és 
mi a mulandó. „A média és a fogyasztói tár-
sadalom nap mint nap arcunk elé tolja, ami 
felszínes és felkapott. Ami kívülről csil-
log-villog, de belülről üres” – magyarázta 
Rétvári Bence, aki szerint a NEK segített 
az egyensúly megtalálásában. „Másként 
élünk ezután, többet igyekszünk foglal-
kozni azzal, ami fontos és kevesebbet a ke-
vésbé értékessel” – folytatta az államtitkár. 
Hozzátette: a NEK olyan ajándék volt az 
életünkben, ami után hiányérzet támad az 
emberben.

Az államtitkár szerint óriási büszkeség, 
hogy a világ egyik legnagyobb vallási ese-
ményének ilyen színvonalon tudott otthont 
adni az ország. Köszönetét fejezte ki min-
den szervezőnek, kiemelve a kórust, amely 
biztosította az esemény emelkedett han-
gulatát. Külön köszönetét fejezte ki a bör-
zsönyi erdészeknek a NEK-emlékkereszt 
állításáért. „Isten, áldd meg a magyart!” – 
zárta a Himnusz, az alaptörvény és Ferenc 
pápa szavaival gondolatait az államtitkár.

Magyar Érdemrend Középkeresztje  
kitüntetést kapott a szír ortodox érsek 

A Magyar Érdemrend Középkeresztjét vette át szep-
tember 10-én Mor Nicodemus Daoud Matti Sharaf szír 
ortodox érsek Azbej Tristantól, a Miniszterelnökség ül-
dözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps 
Program megvalósításáért felelős államtitkárától Buda-
pesten.
A kitüntetés átadáskor elhangzott, hogy az Áder János 
köztársasági elnök megbízásából adományozott kitün-
tetést az érsek Magyarország jó hírnevének nemzetközi 
színtéren történő erősítésében vállalt szerepe, a szíriai 
és iraki keresztény közösségek szülőföldön maradását, 
illetve visszatérést segítő tevékenysége és az iraki val-
lási felekezetek közötti megbékélést hirdető szolgálata 
elismeréseként kapta.
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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

Semjén Zsolt: A Soproni Egyetem nemzeti jelentőségű 
a nemzettudat és a szakmaiság szempontjából 

Nemzeti jelentőségűnek nevez-
te a nemzettudat és a szakmaiság 
szempontjából a Soproni Egyetemet  
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
az intézmény tanévnyitó ünnepsége 
előtt tartott sajtótájékoztatón.

Semjén Zsolt kifejtette, hogy a nem-
zettudat szempontjából egyedülálló 
az a „minden körülmények közötti” 
kötődés és hűség a magyarsághoz, 
amely a selmeci diákhagyományokból 
ered. Példaként említette, hogy ami-
kor Vancouverben járt, olyan – 1956 
után Kanadába menekült – magyar 
erdészekkel találkozott, akik együtt 
maradtak, megalapozták a kanadai 

erdészetet, megőrizték a közösségü-
ket és feltétlen ragaszkodásukat a ma-
gyarsághoz.

Az egyetemnek meghatározó sze-
repe volt a történelem során a magyar 
nemzetegyesítésben is, mert a trianoni 
békeszerződés után is megtartották a 
magyar szaknyelvet az elszakított te-
rületeken – mondta, majd köszönetét 
fejezte ki az Országos Erdészeti Egye-
sületnek, amelynek munkájával sike-
rült megőrizni az egységes magyar 
szaknyelvet.

Semjén Zsolt kiemelte: a szakmai-
ság szempontjából a kormánynak több 
oka is volt arra, hogy a SOE önálló-

ságát megtartsa. Olyan kihívásoknak 
kell megfelelnie az erdészetnek, a fa-
feldolgozásnak, amit „csak egy sajátos 
központból, speciális szakértelemmel 
lehet elvégezni” – sorolta.

Csányi Sándor, a SOE-t fenntartó 
Soproni Egyetemért Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke arról beszélt, 
hogy a SOE fejlődésében új szakasz 
kezdődik a tavaly szeptemberi mo-
dellváltással, mert az oktatóterek 
megújítása mellett a jövőben szeret-
nének egy modern sportközpontot is 
építeni, emellett a könyvtárnak mél-
tó, 21. századi körülményeket kiala-
kítani.

Beszélt arról is, hogy a felsőokta-
tási intézmény képes lesz fenntartani 
magát, mert egyrészt erdőmérnököt 
sehol máshol nem képeznek az or-
szágban, „emellett a vadgazdamér-
nök-képzésben is tradicionálisan 
Soproné a vezető szerep”. Hozzátette, 
hogy az Országos Erdészeti Egyesü-
lettel és az erdőgazdaságokkal olyan 
fejlesztéseket szeretnének végre-
hajtani, amelyekkel növelni tudják 
a fa építészetben betöltött szerepét.  
Mindezek mellett azzal, hogy az Er-
dészeti Tudományos Intézet és a Ta-
nulmányi Erdőgazdaság Zrt. is az 
alapítvány fenntartásában működik, 
nemcsak elméleti, hanem tudományos 
és gyakorlati ismereteket is kapnak a 
hallgatók – fűzte hozzá.

Fábián Attila rektor azt mondta: a 
modellváltással az intézmény lehető-
séget kapott arra, hogy „az évszáza-
dos hagyományok mentén évszázados 
jövőt építsen”. Kitért arra: szeretnének 
egy faipari technológiai centrumot, 
egy nemzeti erdőlabort, valamint hul-
ladékgazdálkodási és humánökológiai 
kompetenciaközpontokat létrehozni.

A tanévnyitón az egyetem dísz-
polgárává és tiszteletbeli doktorává 
avatták Semjén Zsolt miniszterel-
nökhelyettest. Az ünnepséget jel-
képesen a második ágfalvi csata 
századik évfordulóján tartják, az 
intézmény koszorúzással, emlék-
szikla-avatással és mécsesgyújtás-
sal emlékezett az 1921. évi a sop-
roni népszavazás kiírásához vezető  
összecsapás halottaira.

Simicskó István: A 21. század a kihívások évszázada
A Parlamenti Hírszerzési–Bizton-
sági Fórum budapesti ülésének le-
vezető elnöke, koeábbi honvédelmi 
miniszter szeptember 6-án az MTI-
nek úgy nyilatkozott: a 21. század a 
kihívások évszázada. „Hihetetlenül 
felgyorsult világban élünk”, és ha 
bizonyos folyamatokat nem sikerül 
megfelelő jogszabályi keretek között 
tartani, az nagyon komoly veszé-
lyeket, fenyegetéseket vonhat maga 
után – tette hozzá a KDNP parla-
menti frakcióvezetője.

Szervezett bűnözői körök, gazda-
sági érdekcsoportok, adott esetben 
„irreguláris államok” is hasznot re-
mélhetnek ezekből a folyamatokból, 
és kihasználhatják a védtelenebb em-
bereket, közösségeket, államokat – fi-
gyelmeztetett. A globális térben zajló 
folyamatokkal szemben csak össze-
fogással lehet fellépni – jelentette ki 
Simicskó István, hangsúlyozva: ha 
a világ több országának szakemberei, 
döntéshozói, parlamenti törvényhozói 

összefognak, akkor eredményesen 
tudnak védekezni, és ily módon az 
állampolgárok számára nagyobb biz-
tonságot tudnak garantálni.

A kereszténydemokrata politikus 
örömét fejezte ki, hogy a 19. alkalom-
mal megrendezett fórumot Budapes-
ten, az Országházban tartják. Mint 
elmondta, a rendezvényre sok ország-
ból – köztük az Egyesült Államokból, 
Nagy-Britanniából – érkeztek parla-
menti képviselők, szakértők, nemzet-
közileg elismert szakemberek.

A nap folyamán neves előadók tar-
tottak előadásokat a 21. század gyors 
technikai változásai következtében 
fellépő kihívásokról, a napjainkat 
érintő legfontosabb fenyegetésekről, 
köztük a mesterséges intelligencia, az 
5G hálózatok, a kibertér, az emberke-
reskedelem veszélyeiről.

Az ilyen típusú kihívásokkal, fe-
nyegetésekkel szemben az ország 
biztonságát szolgáló jogalkotásról, 
jogszabályokról, a parlamenti együtt-

működésről Simicskó István is előa-
dást tartott a fórumon.

A KDNP országgyűlési képviselő-
csoportjának első embere kiemelte: 
a parlamenti döntéshozóknak nagy 
felelősségük van abban, hogy milyen 
jogszabályokat alkotnak, módosítanak 
a kor kihívásainak megfelelően. Ezek a 
fórumok pedig segítenek abban, hogy a 
nemzetközi, valamint a magyar parla-
menti döntéshozatalban is hatékonyab-
ban reagáljanak a különböző bizton-
sági kihívásokra – mondta Simicskó 
István, a 19. Parlamenti Hírszerzési–
Biztonsági Fórum levezető elnöke.

Robert Pittenger, a Parlamenti Hír-
szerzési–Biztonsági Fórum elnöke 
is kiemelte, hogy rendkívül gyorsan 
fejlődik a technológia. Ehhez kap-
csolódóan hangsúlyosan kell foglal-
kozni azzal, hogy milyen hatása van 
az 5G-nek, milyen veszélyei vannak a 
kettős felhasználású mesterséges in-
telligenciának, miként lehet csökken-
teni a biológiai hadviselés kockázatát.

„Az ellenfeleink a legfejlettebb 
technológiákat használják, mi sem 
maradhatunk le mögöttük” – fogal-
mazott.

Az Egyesült Államok egykori kong-
resszusi képviselője azt hangsúlyozta: 
az eredményes globális együttmű-
ködéshez kritikus fontosságú, hogy 
az országok parlamenti képviselői 
mélyebben ismerjék és értsék a biz-
tonsági kihívásokat, amelyekbe be-
letartoznak az 5G, a kiberbiztonság, 
a kereskedelmi alapú pénzmosás, a 
kvantum-számítástechnika, a mester-
séges intelligencia, a tiltott kereskede-
lem és a tiltott finanszírozás.

Robert Pittenger elmondta: a Parla-
menti Hírszerzési–Biztonsági Fóru-
mon nemcsak parlamenti képviselők 
vesznek részt, hanem a világ külön-
böző részeiről érkeztek szakértők is, 
akik segítenek abban, hogy az említett 
kérdéseket tisztázzák, és a biztonsági 
kihívások elleni hatékony fellépéshez 
segítsék a tisztánlátást.
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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

Újabb vallásellenes kirohanás a DK-tól 
A Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció egyházellenes támadássorozatának legújabb eleme az a javaslatuk, mely szerint a gyónási titok meg-
sértését törvény által kényszerítenék ki a katolikus egyháztól. Erre Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata frakciószóvivő reagált a közösségi médiában.

„Gyurcsány pártja pont az Eucha-
risztikus Kongresszusra időzítette 
újabb vallásellenes kirohanását. Va-
dai Ágnesék nem bírnak leállni, ha 
kell, hazugságokkal, koholt vádakkal 

támadnak. Folyamatosan támadják 
és bezárással fenyegetik a felekezeti 
iskolákat is. Gyurcsányék a kommu-
nista berögződéseikhez híven, po-
litikusként akarják megmondani az 

egyházaknak, hogy mit csináljanak. 
Eddig is öntötték magukból a val-
lásellenes javaslatokat, úgy látszik, 
ezután sem hagyják abba. Még szelle-
mi elődeik, a kommunisták sem mer-

tek a gyónási titokhoz hozzányúlni, a 
történelemben egyedül a nácik tették 
ezt meg” – fogalmazott Facebook-be-
jegyzésében Nacsa Lőrinc, a KDNP 
frakciószóvivője.

„Sosem történt még ilyen volumenű iskolafejlesztés” 
Szászfalvi László: Az idei tanévkezdés jóval biztonságosabb 

a tavalyinál a magas átoltottságnak köszönhetően

Míg a baloldal kormányzása idején 381 
helyen vonták meg a diákoktól a helyben 
tanulás lehetőségét, addig a 2010 utáni 
kormányzati intézkedések középpontjá-
ban a szülők és a diákok anyagi terheinek 
csökkentése állt, valamint az, hogy minél 
jobb és modernebb környezetben tanul-
hassanak a fiatalok – hangsúlyozta a Ma-
gyar Hírlapnak adott interjúban a KDNP 
frakcióvezető-helyettese.
– Jelenléti oktatással indult a tanév, és 
remélhetőleg nem is kell átállni majd 
digitális munkarendre. A baloldal 
azonban elkezdte szítani a bizonyta-
lanságot, azt híresztelve, a kormány 
valójában már tervezi a távoktatást, il-
letve az iskolák nem készültek fel meg-
felelően a járványhelyzetre. Hogyan 
lehet elérni, hogy viszonylagos nyuga-
lomban folyjon a tanítás?
– Megszokhattuk már, hogy a baloldal a 
járvány idején folyamatosan álhírekkel 
akar bizonytalanságot generálni, hiszen 
ettől várnak politikai hasznot. Ez történt 
az érettségi kapcsán is, a Momentum 
tavaly még aláírásokat is gyűjtött a vizs-
gák megtartása ellen, de idén tavasszal 
is igyekezett zavart kelteni a baloldal, 
noha a vizsgák elmaradásával több tíz-
ezer gyermektől vették volna el a lehe-
tőséget, hogy szeptemberben tovább-
tanulhassanak. A mostani tanévkezdés 
jóval biztonságosabb a pedagógusok és 
a diákok magas átoltottságának köszön-
hetően, hiszen tavasszal soron kívül 
megtörtént a pedagógusok beoltása, va-
lamint hazánk az elsők között tette le-
hetővé a 18 év alattiak oltását májusban, 
amely lehetőséggel szerencsére számos 
diák élt is.

– A polgári kor-
mány évről évre 
csökkenti az is-
kolakezdés ter-
heit: már teljessé 
vált az ingyentan-
könyvprogram, a 
rászorulók tan-
szercsomagokat 
kapnak, és előre 
hozzák a család-
támogatásokat. 
Vannak-e további 
 elképzelések is 
esetleg?

– A 2020-as évtől kezdődően ingyenes 
Magyarországon a köznevelésben és a  
szakképzésben a tankönyvellátás, amelyet 
csaknem tizenhárom és fél milliárd forint 
költségvetési támogatás biztosít. Nem 
volt ez mindig így, 2010 előtt a tankönyvá- 
rak átlagosan hetven százalékkal is emel-
kedtek, és az egyre növekvő költségek a 
családokat terhelték.
– Felmenő rendszerben folytatódik a 
módosított NAT bevezetése. Milyen 
visszajelzéseket kaptak eddig?
– Sok nemtelen támadás érte a módosí-
tott Nemzeti alaptantervet a bevezetése 
során, annak ellenére, hogy az vállaltan 
hazafias, gyermekközpontú és 21. száza-
di. A módosított NAT célkitűzése, hogy 
a diákok ismerjék meg a nemzeti kul-
túrájukat, jobban értsék a történelmi és 
természettudományi összefüggéseket, és 
használható tudást szerezzenek. Az alap-
tanterv és az új kerettantervek szerinti 
oktatás az előző tanévben az iskolák 1., 5. 
és 9. évfolyamán, illetve a hatévfolyamos 
gimnáziumok esetében a 7. évfolyamon 
zavartalanul kezdődött meg.
– A tananyag mellett az infrastruktúra 
is korszerűsödik. Hány helyen zajlott 
nyáron, illetve folyik most felújítás?
– Soha nem történt Magyarországon 
olyan volumenű iskolafejlesztés, mint 
most. Jelenleg kilencszáz oktatási in-
tézmény korszerűsítése, bővítése zajlik, 
amelyet az tesz lehetővé, hogy háromszo-
rannyi forrás jut oktatási célokra, mint 
2010-ben.
– Hogyan segítik az oktatást a hátrá-
nyos helyzetű régiókban?
– Míg a baloldal kormányzása idején 381 
helyen vonták meg a diákoktól a helyben 

tanulás lehetőségét, addig a 2010 utáni 
kormányzati intézkedések középpontjá-
ban a szülők és a diákok anyagi terheinek 
csökkentése állt, valamint az, hogy minél 
jobb és modernebb környezetben tanul-
hassanak a fiatalok. Csak pár intézkedést 
említenék: kétszer kéthetes külföldi tanu-
lás lehetősége, ingyenes első nyelvvizs-
ga, ingyenes KRESZ-vizsga, ingyenes 
tankönyvellátás. Több tízmilliárd forin-
tos támogatással vált lehetővé, hogy szé-
lessávú internet és korszerű WiFi-hálózat 
legyen az iskolákban, és az évek során 
több százezer darab, személyes haszná-
latra alkalmas digitális eszköz került a 
köznevelési intézményekbe.
– Számíthatnak-e a pedagógusok 
újabb béremelésre? A szakszervezetek 
azt állítják, csak azért nem lázonga-
nak a tanárok, mert félnek. Mi a véle-
ménye erről?
– Sajnálattal tapasztaljuk, hogy egyes, 
magukat szakszervezetnek mondó tö-
mörülések már-már politikai pártokhoz 
hasonló kommunikációt folytatnak a  
médiában. Minden alapos ok nélkül lází-
tanak, hergelnek, valótlanságokat terjesz-
tenek. Bármit, amit állítanak, fenntartá-
sokkal kell kezelni. Az ilyen szervezetek 
politikai elfogultságára jó példa, hogy a 
járvány idején iskolai lázmérést követel-
tek, majd miután a kormány ezt elrendel-
te, rögtön mit sem érő látszatintézkedés-
nek tartották csupán.
A pedagógusok esetében, szemben a 
2010 előtti időszakkal, amikor a válság-
ra hivatkozva elbocsátottak tizenötezer 
pedagógust, és elvettek tőlük egyhavi 
bért, a mostani járványidőszak, illetve 
gazdasági válság dacára tavaly július-
ban ágazati szakmai pótlék bevezetése 
történt, aminek köszönhetően csaknem 
százhetvenezer pedagógusnak emelke-
dett tíz százalékkal a bére. Mindemellett 
tavaly az intézményvezetők és helyette-
seik is az intézmény létszámához igazo-
dó mértékű vezetői pótlékban részesül-
tek, amelynek mértéke akár a pótlékalap 
százhetven százaléka is lehet. A pótlékok 
megduplázása mintegy hatezer intéz-
ményvezetőt érintett. A pótlékok eme-
lése fele ekkora mértékben a helyette- 
seket, a tagintézmények, intézményegy-
ségek vezetőit is megillette, összesen 
további kilencezer főt.

Azbej Tristan: 
Magyarország 

titkos akciókban 
segít az 

afganisztáni 
keresztényeknek

A becsült 8-10 ezer keresz-
tényből kétezret sikerült eddig 
kimenekíteni Afganisztánból, 
miközben meg nem erősített 
információk szerint a tálibok 
elkezdték a többiek kivégzé-
sét – mondta szeptember elején 
Azbej Tristan, az üldözött ke-
resztények megsegítéséért és a 
Hungary Helps Program meg-
valósításáért felelős államtitkár 
a Spirit FM Magyarország segít 
című műsorában. A KDNP alel-
nöke arról is beszélt, hogy titkos 
akciókban is részt veszünk.
Az államtitkár elmondta: az a 
700 afgán, akiket Magyaror-
szág menekített ki, már ide-
genrendészeti eljárás alatt áll. 
„Meg kell bizonyosodni arról, 
hogy ők tényleg rászorulók. 
Az elveinktől nem térünk el,  
Magyarországra csak olyan em-
bert fogadnunk be, akik máshol 
életveszélyben lennének, egyéb-
ként pedig a helyben maradást 
támogatjuk” – mondta Azbej 
Tristan. A politikus hozzátette: 
találtak egy „humanitárius csa-
tornát”, így Magyarország is 
segíti az afganisztáni élelmezési 
válság kezelését, valamint részt 
vesznek egy titkos akcióban is.
„Egy szomszédos országnak si-
került kimenekítenie 2-300 ke-
resztényt, őket keressük most, 
hogy ebben a szomszédos or-
szágban hogyan tudjuk legalább 
a humanitárius szükségleteiket 
ellátni” – fejtette ki. A keresz-
ténydemokrata államtitkár a mű-
sorban beszélt a Hungary Helps 
Program libanoni missziójáról 
is, amelynek célja, hogy élelmi-
szert, gyógyszereket juttassanak 
el a térségbe. Mint mondta, a 
következő hetekben tényfeltáró 
utazásokat tesznek az országban, 
amelyről majd részletesen beszá-
mol a sajtónak. 

KDNP.HU – MTI
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

MKDSZ

Surján László:
Kabuli kábulat
Afganisztán áll ezekben a napokban a 
hírek élén, pontosabban Joe Biden sze-
rencsétlenkedése, és annak következ-
ményei. Napok óta látszik, hogy nem-
csak Trump vagy a republikánusokhoz 
közeli hírforrások kritizálják az elnököt, 
hanem az egész amerikai sajtó. Először 
azt tűnt fel, hogy idézték Obama elnö-
köt, aki nyilván jól ismeri az alelnökét: 
„ne feledjük Joe azon képességét, hogy 
képes bármit elrontani”. (A fordítás pu-
hított az eredeti nyerseségén.) Az euró-
pai szövetségesek kérték, hogy a kivo-
nulási határidőt tolja ki, hogy az okkal 
és joggal menekülők valóban távozhas-
sanak is. Az elnök nemet mondott. A 
rendelkezésre álló idő alatt képtelenség-
nek látszik a menekülés lebonyolítása. 
Az újságok ezrekről beszélnek, de ol-

vastam már 250 ezer emberről is.
Mindez nem volt elég: augusztus 26-

án robbanás történt a kabuli repülőtéren. 
A halottak, sebesültek számáról ellent-
mondók a hírek, a lényeg azonban az, 
hogy a robbanásig felszült helyzet túl 
van a robbanáson.

Magyarként annyiban fellélegezhe-
tünk, hogy a mi kivonulásunk megtör-
tént, katonáinkat és a velünk együttmű-
ködő és ezért életveszélyes helyzetbe 
került helyi munkatársakat sikerült ki-
menteni, sőt más nemzetek kérésére is 
menekítettünk embereket.

Sokan leírták már, csatlakozom hoz-
zájuk: a demokráciaexport sikertelen és 
erkölcstelen vállalkozás. Semmiféle jo-
galapja nincs annak, hogy az amerikai-
ak írják elő, az egyik vagy másik állam-
ban hogyan rendezzék be az emberek az 
életüket. A beavatkozások indokai utó-
lag többnyire megdőltek. Irakban példá-
ul nem voltak tömegpusztító fegyverek, 
de ha lettek volna is, ezen az alapon 

minden atomhatalmat meg kellene tá-
madni. Az újságok keltette hangulatban 
a szövetségesek felelőtlenül mentek a 
nagy testvér után. Talán méltatlan a pár-
huzam, de a szovjetek maguk szaladtak 
bele az afgán kudarcba, nem rángatták 
bele az egész Varsói Szerződést.

Az is elfogadhatatlan, hogy a mul-
tikulturalizmus prófétái visítva tilta-
koznak másoknak a nekik nem tetsző 
szokásai ellen. Gondolok például a nők 
utcai viseletére.

Az Egyesült Államokban többen attól 
félnek, hogy Biden, aki bizonyos fokig 
a talibánok túsza lett, képes legitim ha-
talomnak elismerni a talibán vezetést. 
Pár napja híre jött, hogy a CIA főnöke 
személyesen találkozott a talibán veze-
téssel. Nikki Haley nagykövet, illetve 
a Stand For America konzervatív szer-
vezet petíciót indított a talibán rezsim 
hivatalos elismerése ellen. Akárhányan 
írják is alá majd a petíciót, a tálibok 
elismerése nem érzelmi kérdés. Ha a 

nemzetközi közösség Afganisztán izo-
lációjával próbálkozik, maga löki oda az 
országot a terrorizmus támogatói közé, 
ami pedig igen sok bajt hozhat magával: 
az a bizonyos szeptember 11-e megmu-
tatta, hogy mire képesek. 

Az amerikaiak és elnökük kritikája 
épp ezért nem jelenti azt, hogy a tálibo-
kat piedesztálra emeljük. Nagyon nehéz 
esetükben meghúzni a tiszteletreméltó 
nemzeti sajátosság és az elfogadhatatlan, 
embertelen magatartás közötti határt. 
Semmilyen önrendelkezésre nem lehet 
hivatkozni, ha a világ kábítószerrel való 
ellátásáról vagy a terrorizmus exportjáról 
van szó. Ezért Afganisztán a jövőben is 
probléma lesz mindannyiunk számára.

A szerző a KDNP tiszteletbeli elnöke
 

Magyarország titkos akciókban
segít az afganisztáni  

keresztényeknek – az erről szóló 
cikkünk a 3. oldalon olvasható 

Eucharisztikus Kongresszus: 
’38-as visszatekintő

Folytatás az 1. oldalról
Az Eucharisztia-tisztelet végül a 19. szá-
zadban érett általános, hívek tömegeit 
mozgósító jelenséggé. A kongresszusok 
kezdeményezője egy dél-franciaorszá-
gi asszony, Emilia Tamisier volt, aki az 
1870-es években különböző francia vá-
rosokba szervezett éves zarándoklatokat 
az Eucharisztia iránti tisztelet jegyében. 
A résztvevőkhöz püspökök is csatlakoz-
tak, a zarándokok száma pedig az évek 
során több tízezresre nőtt. Az első nem-
zetközi kongresszusra 1881-ben került 
sor Lille-ben: a résztvevők szentmiséken, 
szentségimádásokon, közös elmélkedé-
seken, zárásképpen pedig körmeneten 
vettek részt.

Az első években még francia földön 
megszervezett nemzetközi kongresszust 
először 1893-ban tették külföldi hely-
színre, konkrétan Jeruzsálembe, ami ak-
kor az Oszmán Birodalom fennhatósága 
alatt állt. Az 1905-ös római világkong-
resszuson már az akkori pápa, X. Piusz 
is részt vett. A Monarchia először 1912-
ben, Bécsben adott helyet a rendezvény-
nek. Magyar részről az 1926-os, fényes 
külsőségek között lebonyolított chicagói 
NEK hatására merült fel a hazai hely-
szín ötlete, miután a magyar küldöttség 
vezetőjeként Csernoch János esztergomi 
prímás is részt vett a rendezvényen. A 
tervezett magyarországi esemény mint-
egy főpróbájaként a püspöki kar 1928-
ban nemzeti eucharisztikus kongresszust 
szervezett kétszázezer hívő részvételével, 
a következő évben pedig már tárgyaláso-
kat kezdeményeztek egy budapesti hely-
színű nemzetközi találkozóról.

Erre végül 1938-ban, Szent István 
halálának 900. évfordulóján került sor, 
immár egy új prímás, Serédi Jusztinián 
vezetése alatt. XI. Pius pápa 1936 novem-
berében hozta meg a döntést, amit hiva-
talos formában először az esztergomi 
érsek, majd a Rómába látogató Horthy 
Miklós kormányzó is megkapott.

Az 1938. május 25. és 29. közötti ese-

ménysorozaton a katolikus világ minden 
fontosabb tisztségviselője jelen volt vagy 
képviseltette magát. Személyesen 15 bí-
boros, 50 érsek, valamint több mint 200 
püspök és főapát vett részt a kongresszu-
son. XI. Piuszt Eugenio Pacelli bíboros, 
a későbbi XII. Piusz pápa képviselte. Bu-
dapestre érkezett többek között a varsói, 
a prágai, a párizsi, a Los Angeles-i és a 
westminsteri érsek, de az antiochiai és 
a velencei pátriárka is személyesen tette 
tiszteletét. A világ 33 országából mintegy 
50 ezer zarándok érkezett – ne felejtsük, 
hogy évtizedekkel a tömegturizmus kora 
előtt vagyunk! –, vidékről pedig még 
félmillióan jöttek a fővárosba. Volt olyan 
nap, amikor a zarándokok száma elérte 
az egymilliót, így Budapest népessége 
ideiglenesen a tényleges lakosságszám 
kétszeresére nőtt.

A kongresszust kísérő monumentális 
események valójában már tíz nappal ko-
rábban megkezdődtek. Május 15-én az 
ún. Egyházközségi Munkásszakosztá-
lyok 25 ezres felvonulást tartottak a fővá-
rosban, 22-én több ezer rendőr számára 
celebráltak misét a Bazilikában, 24-én 
pedig Magyarországra érkezett a pápai 
legátus, akit a vidéki városokban (Nagy-
kanizsán, Székesfehérvárott) is köszön-
töttek. Fehérvárott Teleki Pál, a Keleti pá-
lyaudvaron pedig Horthy Miklós fogadta 
ünnepélyesen Pacellit.

A május 25-i, Hősök terére szervezett 
ünnepélyes megnyitón 200 ezer ember 
vett részt. Pacelli bíboros beszédében így 
fogalmazott: „Az eucharisztikus Krisz-
tussal ma is úgy bánnak, ahogyan bántak 
Krisztussal földi életében. Krisztus szen-
vedése Betlehemtől és a Golgotától az 
idők végezetéig tart. Ez a keresztény szív 
számára megpróbáltatást és szenvedést 
okozhat, de nem lehet akadálya hitének. 

Hol van ma Heródes és Pilátus? Hol van 
Néró, Diocletianus és Julianus aposztata? 
Hol vannak az első századok keresz-
tényüldözői? Porrá és hamuvá lettek a 
kereszténység ellenségei. A győztes: az 
Oltáriszentség Krisztusa!”

Május 26-án, áldozócsütörtökön 150 
ezer elsőáldozó gyűlt össze ugyanott; 
az áldoztatásban 300 pap segédkezett. 
Ugyanaznap este gyalogos körmenet 
indult a Bazilikától a Dunához, ahon-
nan hajóval vitték az Oltáriszentséget 
a Margitszigethez és vissza. A napot a 
gellérthegyi tűzijáték zárta. Május 27-
én reggel a katonák és hadirokkantak 
számára tartottak szentmisét a Hősök 
terén (csupán húsz évvel vagyunk az I. 
világháború után). Éjjel 150 ezer férfi 
végzett ugyanitt szentségimádást. Május 
28-án konferenciát tartottak a keresztény 
egységéért, este ünnepség volt az Opera-
házban – Liszt Ferenc Krisztus Oratóriu-
mát játszották –, a befejező napon pedig 
25 ezer falusi fiatal vonult fel az Ünnepi 
Csarnoknál. A Hősök terén tartott déle-
lőtti szentmisén 300 pap, 600 ministráns 
és félmillió hívő vett részt. A délutáni 
körmeneten – ahogy akkor mondták, az 
Eucharisztia diadalmenetén – négy és 
fél órán át hömpölygött a tömeg az And-
rássy úton.

Pacelli bíboros – aki az „Éljen Mária 
országa!” mondattal zárta beszédét – ma 
is érvényes és megszívlelendő gondola-
tokkal búcsúzott a jelenlévőktől: „Nem 
a világtól való visszahúzódás a helyes 
magatartás, hanem az Eucharisztiából 
táplálkozó szeretet-apostolkodás. Ennek 
kell meghódítania a világot. A jó és a 
rossz hatalmas párviadalban mérkőznek 
egymással. A jelen pillanatban senki-
nek sincs joga ahhoz, hogy közömbös 
legyen.”

Másnap, 1938. május 30-án megkez-
dődött a Szent István Év, amelynek ré-
szeként a szervezők országjáró körútra 
indultak a Szent Jobbal, bejárva minden 
fontosabb települést az országban.

Ha össze akarjuk hasonlítani az 1938-
as és a mostani Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus jelentőségét, inkább a 
különbségek, mintsem a hasonlóságok a 
szembeötlőbbek. Akkor egy virágzó ke-
resztény társadalom várta a világ minden 
tájáról a vendégeit, míg ma egy szekula-
rizált, értékeiben bizonytalan nemzet ad 
otthont a rendezvénynek. Ugyanakkor 
ma is létezik Magyarországon egy olyan 
erős, gyakorló keresztényekből álló mag, 
amely – létszámában megerősítve azon 
milliókkal, akik a kereszténységet elvi 
alapon a magyar kultúra alapjának te-
kintik – a kovász szerepét tölti be a hazai 
társadalomban.

Persze léteznek párhuzamok is az 
1938-as és a mostani kongresszus között. 
Itt elsősorban a nemzetközi jelentőséget 
kell kiemelnünk. Az ellenségekkel kö-
rülvett, a revíziós sikerek kapujában álló 
Magyarországnak akkoriban égető szük-
sége volt a minél jobb hírnévre, a nemzet-
közi elismerésre. Korunk Magyarorszá-
gát ugyancsak számos politikai támadás 
éri külföldről. Hazánk azon kevés ország 
közé tartozik, amely deklaráltan fel mer-
te vállalni, hogy aktívan szembeszáll a 
nyugati társadalmat és a harmadik vilá-
got egyaránt jellemző keresztényellenes 
trendekkel: míg Nyugaton templomokat 
rombolnak, nálunk felújítják őket, s míg 
a világ tétlenül szemléli a római császár-
kort idéző afrikai és közel-keleti keresz-
tényüldözéseket, addig Magyarország 
önálló segélyszervezetet hozott létre a 
bajba jutottak megsegítésére.

A 2021-es Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus – a spirituális ve-
tületen túl – ebben az önként vállalt 
nemzetközi szerepkörben is megerősíti 
országunkat.

 Kovács Erik
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Fórum

Francesca Rivafinoli:

Nem értik 
Utazom a buszon, épp az Eucha-
risztikus Kongresszus valamelyik 
szentmiséjére tartva, erre felzendül 
a hangosbemondóból egy idézet Fe-
renc pápától, úgymond az ő köszön-
tésére: „Ha egy ember meleg, keresi 
Istent, és jó szándékú, ki vagyok én, 
hogy elítéljem?”

Kicsit vártam, hogy a következő 
megállónál egy bibliai idézet kö-
vetkezik, mondjuk az, hogy „Nincs 
Isten!” – végül azonban erről nem 
tájékoztatott minket a Fővárosi Ön-
kormányzat, pedig ez is le van írva 
a Szentírásban, feketén-fehéren, 
Zsoltárok könyve 14,1. Igaz, eggyel 
hosszabban citálva már valamivel 
árnyaltabban hangzik a mondat: „Az 
esztelen ezt mondja szívében: Nincs 
Isten!”. Hasonló a helyzet a Ferenc 
pápától előkotort 2013-as idézettel 
is; annak folytatásában ugyanis a 
Szentatya a következőképpen fűzi 
tovább gondolatait: „a probléma nem 
az, ha valakinek ilyen beállítódása 
van; nem, testvéreknek kell lennünk, 
ez az elsődleges. A valódi probléma 
az, amikor erre a beállítódásra lobbit 
építenek. (…) Ez a legsúlyosabb prob-
léma számomra.” Karácsony Gerge-
lyék azonban a jelek szerint ezzel a 
résszel már nem akarták terhelni a 
pestieket – még a végén félrecsúsz-
na a kampányüzenet. Hát még, ha 
kiderülne: 2018-ban olyat is mondott 
Ferenc pápa, hogy „úgy tűnik, tár-
sadalmainkban már-már divat a ho-
moszexualitás”. Ugye, hogy így már 
azért kicsit más az összkép.

Persze felvethetné erre bárki, hogy 
nincs itt semmi gond, hisz a BKK já-
ratain felhangzó idézet kifejezetten 
az Isten-kereső homoszexuálisokról 
szól, akik felett semmi esetre sem 
szabad ítélkezni – ami igaz is. Csak-
hogy az adott kontextusban, a buszon 
zötykölődve, foszlányokat hallva 
nem annyira elemezget a befogadó, 
hanem szimplán megállapítja: lám, 
Karácsony Gergely az Igazi, Em-
berséges keresztény, és lám, Ferenc 
pápa is a melegjogok kiterjesztése 
mellett van. Ami különösen necces 
csúsztatás egy olyan világtalálkozó 
idején, ahol tanúságtevők egész sora 
vallja meg: élete azon a ponton vett 
pozitív fordulatot, sőt, szabadságát és 

boldogságát kifejezetten az hozta el, 
amikor a saját elképzelései helyett Is-
ten akaratát kezdte követni. Amikor 
felhagyott a neki aktuálisan szim-
patikus tanítások kicsemegézésével, 
és úgy döntött, vállalja ezt az egész 
csomagot, keresztestül, önmegtaga-
dásostul. Erre a pontra azonban ne-

hezen jut el az a polgár, aki elől eleve 
kicenzúrázzák a történet keményebb, 
valódi megtérésre sürgető részeit.

De az a jó, hogy itt van nekünk 
ráadásul még a másik prédikátor is, 
Vadai Ágnes.

Aki az Eucharisztikus Kongresz-
szus felemelő hetét találta a legmeg-
felelőbb alkalomnak arra, hogy ismét 
sajtótájékoztatót tartson és parla-
menti javaslatot nyújtson be „a ka-
tolikus egyházon belüli, kiskorúakat 
érintő szexuális visszaélések átfogó 
vizsgálatára létrehozott kormányza-
ti vizsgálóbizottságról”, azt ugyanis 
szerinte haladéktalanul fel kellene 

állítani. Már eleve különös, hogy mi-
közben az egyházat vádolják azzal, 
hogy folyton a szexualitáson pörög, 
épp az ateista vagy vallásukat nem 
gyakorló közszereplők lovagolnak a 
témán. Miközben a világ hívő kato-
likusai Budapest-szerte másról sem 
beszélnek, mint az Oltáriszentségről.  

A dékás felvetés igazi sajátosságát 
azonban az adja, hogy épp a Demok-
ratikus Koalíció a legharcosabb szó-
szólója az állam és az egyház radiká-
lisabb szétválasztásának: „tartsák el a 
hívek az egyházat” – ez a bevett mant-
ra a párt környékén, „egy fillért se a 
csuhásoknak”. Ehhez képest most jön 
a képviselő asszony, és politikusokat 
küldene ki az egyházmegyékbe, úgy-
mond rendet tenni. Pénzt nem kaptok, 
viszont a nyakatokra ülünk: micsoda 
déjà vu. Igaz, a javaslat verőlegények 
alkalmazását nem irányozza elő, de ez 
nyilván a szolidabb verzió, ellenzék-
ből most ennyire futja.

Roppant érdekes az is, hogy az in-
dítvány kifejezetten és kizárólagosan 
a katolikus egyházon belüli visszaélé-
sekre irányul, tehát például az evan-
gélikusokat vagy a buddhistákat nem 
érintené, a sportegyesületeket meg 
pláne. Mire ez a kitüntetett figyelem 
vajon? Értem én, hogy a katolikusok-
ról jelent meg nemrégiben egy könyv, 
de ugyanígy katolikusoktól hangzott 
el a napokban megannyi személyes 
tanúságtétel is, amely épp az egyház 
messze nagyobbik, szentebb oldalát 

– és egyben a bű-
nös hajlamok le-
vetkezésének útját 
– mutatja. (Vala-
miért ezeket nem 
pakolja címlapjára 
a teljes ellenzéki 
sajtó.) Ha Vadai 
Ágnes a javaslat 
i n d o k o l á s á b a n 
megnevezett volna 
konkrét kutatáso-
kat, amelyekből 
kiderülne, hogy a 
gyalázatos prob-
léma soha, sehol, 
senki mást nem 
érintett, csakis a 
katolikus Anya-
sz e n t eg yh á z a t , 
akkor talán el- 
hinném, hogy vé-
letlen az egybe- 
esés; így viszont, 
egy lélekemelő és 
megerősítő világta-
lálkozó idején saj-
nos színtiszta egy-

házgyalázás-szaga van a dolognak, az 
ötvenes évek markáns aromajegyeivel.

És akkor nem értik, miért rohan 
a kommunizmus alatt elnyomott és 
koholt vádakkal illetett katolikus, 
hogy aláírja a „Stop Gyurcsány! Stop  
Karácsony!”-petíciót.

.

Az írás a Vasárnap.hu 
oldalon jelent meg

Vejkey Imre:
A végsőkig ki kell állnunk az igazság mellett!

Mindenekelőtt engedjék meg, hogy 
átadjam annak a magyar parlament-
nek és kormánynak az üdvözletét, 
mely most is szabadságharcát vívja, 
mely hisz abban, amit II. Rákóczi 
Ferenc vezérlőfejedelem tűzött zász-
lajára: Cum Deo pro patria et liber-
tate!– Istennel a hazáért és a szabad-
ságért!

Az Európai Unió alapító atyái – 
Schuman, De Gasperi és Adenauer 
– azt mondták, hogy Európa vagy ke-
resztény lesz, vagy nem lesz. 

Összegyűltünk, hogy megvitas-
suk, e gondolatnak miért az utóbbi 
fordulata látszik megvalósulni Nyu-
gat-Európában? Összegyűltünk, mert 
válaszokat akarunk kapni arra, hogy 

mi történik a világgal és benne Eu-
rópával, miért vesztette el keresztény 
értékrendszerét. Összegyűltünk, 
hogy lássuk, miként támadnak ben-
nünket Strasbourgból és Brüsszelből 
pusztán amiatt, mert kiállunk ezeré-
ves nemzeti-keresztény értékeinkért!

A helyzet az, ha ma körbenézünk az 
úgymond fejlettnek mondott világban, 

akkor azt látjuk, hogy az emberek 
csak „okosan” próbálják az idejüket 
eltölteni és nem „bölcsen”! Tudják, mi 
a különbség a bölcs és az okos ember 
között? Az, hogy míg az okos csak a 
Földön gyűjti kincseit, addig a bölcs a 
Mennyei Jeruzsálemben!

Nyugat-Európában azt látjuk, hogy 
az emberek nem bölcsen töltik el ide-

Hollik István, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, a KDNP országgyűlési képviselője 
(balra) és Böröcz László, a Fidesz országgyűlési képviselője a STOP Gyurcsány! STOP Karácsony! 
petíciót elindító sajtótájékoztatón (Fotó: MTI / Balogh Zoltán)
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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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Fórum

jüket, mert elszakadtak az Úrtól és 
csak egy saját maguk által kitalált 
mérték szerint élnek, vélt vagy valós 
okosságuk alapján. Miben áll ennek 
az „okosságnak” a mai mértéke?

A teremtett világ tagadásában, és 
abban, hogy egyidejűleg minden igaz 
értéket is tagadnak. A világ vezetői 
pedig úgy okoskodnak, hogy félresik-
lott életüket nem helyrehozni akar-
ják, hanem saját deviáns világukat 
akarják ránk kényszeríteni. A keresz-
ténység helyébe egy globális világ-
rendet akarnak erőszakkal léptetni, 
mely hasonló a világ régebbi kom-
munista kísérleteihez! Ez egyfajta 
globális forradalmat jelent, melyben 
nem csak a társadalom értékrendsze-
rét, hanem annak teljes struktúráját 
is ki akarják forgatni a rendes ke-
rékvágásából. Mindezt megtévesztő 
és álságos módon teszik, egy jobb 
világ eszméjének a hirdetésével. Az 
ő szabadság-, egyenlőség- és testvé-
riség-felfogásuk pokoli felforgatást 
jelent számunkra. Pokoli felforgatást, 
mert a szabadság számukra az isteni 
törvények elleni lázadást jelenti! Po-
koli felforgatást, mert az egyenlőség 
számukra azt jelenti, hogy mindany-
nyiunkat a legalacsonyabb szintre 
helyezve felülről akarnak elnyomni 
deviáns ideológiájukkal! Pokoli fel-
forgatást, mert a testvériség számuk-
ra azt jelenti, hogy nem az Úrban va-
gyunk testvérek, hanem az ő általuk 
okozott nyomorunkban.

A múltat el akarják végképp töröl-
ni, ami azt jelenti, hogy nem szabad 
többé emlékeznünk hőseinkre és di-
cső történelmünkre. Az érzéseinket 

is végképp el akarják törölni, ami 
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inket, hogy végül ne tudjuk megkü-
lönböztetni a jót a rossztól, vagyis ne 
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Hová vezet ez az abszurd narratí-
va? Isten és ember megcsúfoláshoz, 
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véhez! Nincs más út előttünk, mint 
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mellett, akár a vértanúság árán is, 
ki kell állnunk keresztény értékeink 
mellett!
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ma éppen az, amit az egyesített bal-
oldal hazánkban a nemzeti–keresz-
tény értékeinkkel szemben felkarolt. 
Ez a gender- és a liberál-marxista 
ideológia, az illegális migráció és az 
épülő BLM-kultúra. Ezekkel szem-
ben kell felvennünk a harcot, hogy a 
férfi és nő misztériuma megmarad-
jon, a család ne egy romantikus múlt 
ködképe legyen, továbbá biztonság-
ban élhessünk hazánkban, valamint 
a jövőben is szabadon gyakorolhas-
suk hitünket.

Ne feledjék azt sem, hogy az egye-
sített baloldal nem mást akar, mint 
lerombolni a társadalom hagyomá-
nyos keresztény erkölcsi felfogását, 
démonizálni a keresztény világot, és 
felépíteni a maguk által humánus-
nak mondott új világot, mely felhagy 
mindazzal, amit mi értéknek tekin-
tünk. Ezzel szemben kell határozot-
tan megvédenünk értékeinket, hogy 
a végén mondhassuk, „a pályát meg-
futottuk”!

Ne feledjék, az igazi Európa a ke-
reszténység jegyét viseli magán! Az 

igazi Európa védjegye a nemzetál-
lam! Ne feledjék azt se, hogy éppen 
a kereszténység forradalmasította 
a férfi és a nő viszonyát, és minden 
korábbival összehasonlíthatatlan 
hangsúlyt helyezett a szeretetre és a 
kölcsönös hűségre. Ne feledjék azt 
sem, hogy az igazi Európa a klasz-
szikus hagyományból merítkezik. 
Az ókori görög és római irodalomban 
mind magunkra ismerünk. Európai-
ságunkhoz tartozik, hogy nagyságra 
törekszünk, ez pedig a legfőbb klasz-
szikus erény.

Ne adjuk fel őseink álmát! Ne ad-
juk fel alapelveinket és mércéinket, 
vagyis ne adjuk fel a szabadságunkat 
és Istenbe vetett hitünket, még akkor 
sem, ha ellenfeleink hangja hango-
sabb a miénknél!  Ők ugyanis nem a 
többség, csak egy hangos kisebbség. 
Mi hiszünk a jó szándékú emberek 
millióiban, akik értékrendszere radi-
kálisan eltér az övékétől.

A világ és benne Európa ma nagy 
veszélyben van, mert liberális fő-
védnökei, az egyetemes emberi jo-
gokból ácsolnak maguknak hamis 
kereszténységet. Azzal büszkél-
kednek, hogy minden korábbinál 
szorosabban kötődnek az emberi 
szabadsághoz, ez azonban hamis 
szabadság, melyben a bűnt erkölcsi 
vívmányként ünneplik. 

Pál apostol rómaiakhoz írt sorait ne 
feledjük: „Akiket Isten lelke vezérel, 
azok Isten fiai.” Európa ott kezdődik, 
ahol ráébred az ember az Istenhez 
tartozás tudatára. Ez volt a mi né-
pünk életében is a fordulópont, ami-
kor felvettük a kereszténységet, bár 

volt előtte is gazdag történelmünk 
és hagyományunk. Európa ott kez-
dődik, ahol a szolgaélményt felváltja 
az, hogy mindannyian Isten fiai és 
leányai vagyunk.

A magyarság jövője a lelkekben 
dől el! Fogjunk még jobban össze, 
tegyünk ezért még többet! Ma, szep-
tember 8-án, Kisboldogasszony napja 
van, az Istenszülő ünnepe. Az Isten-
szülő pedig arra tanít minket, hogy 
fogadjuk el a hit ajándékát. Arra ta-
nít, hogy hit láncolatában legyünk 
összekötő kapocs a múlt a jelen kö-
zött. Arra tanít, hogy Urunk titokza-
tos megtestesülése egy emberi igen-
nel kezdődött. Mondjunk hát igent az 
Úrra! Mondjunk hát igent arra, amit 
már születésünkkor rólunk elképzelt! 
Mondjunk hát igent az isteni kegye-
lemre!

Napjaink társadalmában, mikor 
műholdak járják be a Tejútrendszert, 
sokan nem törődnek azzal, ha elve-
szítik a hitüket. Miért van ez? Miért 
van az, hogy egyre több ember sze-
mélyes hite van fokozódó veszély-
ben? Azért, mert az évszázadokat 
átívelő küzdelem a világosság és a 
sötétség között egyre inkább csak 
fokozódik. Azért, mert kétely és el-
lenségeskedés ütötte fel a fejét min-
denhol. Azért, mert a gonosz erők 
célpontjai vagyunk. Azért, mert 
most már a létünk a tét!

Készen kell hát állnunk arra, hogy 
ebbe az istentagadó világba, melyben 
az erkölcstelenség is már égbekiáltó, 
visszahozzuk áldozatainkkal és imá-
inkkal az elveszettnek vélt Istent és 
az emberek lelki értékek iránti érzé-
kenységét!

Ne engedjük, hogy a szocialisták 
– legyenek azok akár nemzeti szo-
cialisták vagy éppen nemzetietlenek 
– határozzák meg a társadalom me-
netét, mert mint az elmúlt évszázad-
ban már megtapasztalhattuk, ez csak 
a náci és a kommunista diktatúrához 
vezet! Ne engedjük, hogy a sötétség 
uralkodjon a világban!

Ehhez pedig az kell, hogy ne 
féljünk, hanem az ellenséges erők 
legdurvább támadásai közepette is 
védjük meg az igazságot! Ne amiatt 
aggódjunk, hogy mi történhet ve-
lünk, hanem azzal törődjünk, hogy 
mi lesz a lelkünkkel és az eltéve-
lyedettek lelkével, ha nem állunk 
ki a krisztusi igazság mellett! Ne 
féltsük az életünket, hiszen Jézus 
maga az élet!

A szerző a KDNP pártügyésze, a 
Magyar Parlamenti Imacsoport 

vezetője, aki a Monori Katolikus 
Kulturális Szalon vendégeként 

tartott előadást. Ennek első 
részében a keresztény értékekről, a 

keresztények elleni támadásokról, 
hitbeli meggyőződéséről és az 

evangéliumi igazságról beszélt. 

Körmenet az Eucharisztikus Kongresszuson. A kép bal alsó sarkában a cikk szerzője, Vejkey Imre
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a ke-
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.
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reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

hazank@kdnp.hu

Életre szóló élmény – Ferenc pápa a budapesti 
Eucharisztikus Kongresszuson


