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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.
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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

Erős családok nélkül nincs sikeres Magyarország 

Latorcai János köszöntőjében úgy fo-
galmazott, az elmúlt évek kormányzati 
intézkedései komoly segítséget jelen-
tettek a családoknak, az Orbán Viktor 
miniszterelnök által bejelentett hét-
pontos családvédelmi akcióterv pedig 
további elemekkel erősíti a nemzetközi 
színtéren is példaértékű és egyedülálló 
magyar családpolitikát. Ezért bíznak 
abban, hogy pár éven belül számotte-
vően nőhet a magyar gyerekek száma 
az országban és határon túl is – tette 
hozzá. A Kereszténydemokrata Nép-
párt Országos Választmányának elnö-
ke kiemelte, hogy ehhez szükség van 
valódi társadalmi támogatottságra is, 
a legutóbbi nemzeti konzultáció ered-
ményei pedig rendkívül biztatók és re-
ménykeltők ezen a téren. Szükség van 
továbbá olyan civil szervezetekre is, 
mint a KCSSZ, amely elkötelezett csa-
ládbarát gondolkodás terjesztésében.

Latorcai János hangsúlyozta, a csa-
lád nemcsak nemzeti megmaradásunk, 
hanem egyéni boldogságunk kiteljese-
désének is az alapja, amelyet az Alap-
törvény is kiemelt védelemben részesít.   

Erős családok nélkül nem létezhetnek helyi közösségek, ezek nélkül pedig nincs sikeres Magyarország, amely képes felelősséget vállalni a világ 
bármely pontján élő magyarok iránt – mondta az Országgyűlés alelnöke február 16-án az Országházban, a Kárpát-medencei Családszervezetek 
Szövetségének (KCSSZ) családi napján.

Családvédelmi akcióterv – íme, a 7 pont!
Hétpontos családvédelmi akcióter-
vet jelentett be Orbán Viktor mi-
niszterelnök februári évértékelő 
beszédében a Várkert Bazárban. Az 
akcióterv célja a gyermekvállalás 
előtt álló akadályok csökkentése, 
hogy a vágyott, tervezett gyerme-
kek megszülethessenek, és a már 
gyermeket nevelők támogatása. A 
részleteket Novák Katalin család- és 
ifjúságügyért felelős államtitkár is-
mertette.

1. Fiatal házasok gyermekvál-
lalási támogatása. Minden 18 és 
40 év közötti nő, aki első házassá-
gában él és 3 éven belül gyermeket 
szül, 10 millió forint kamatmentes, 
szabadfelhasználású kölcsönben ré-
szesülhet. Három gyermek esetén az 
összeg vissza nem térítendő támoga-
tássá alakul.

2. Az otthonteremtési program 
bővítése. A vissza nem térítendő 
CSOK mellé járó 10, illetve 15 millió 
forintos kamattámogatásos kölcsönt 
nemcsak új, hanem használt lakások 
megvásárlásához is fel lehet venni. 

Használt ingatlanok vásárlásánál 
eltörlik a 35 millió forintos érték-
határt is, amely korábban a CSOK 
felvételének feltétele volt.

3. Csökken a nagycsaládosok 
jelzáloghitele. Július 1-től a máso-
dik gyermek születésekor egymillió 
forintot, a harmadik gyermeknél 4 
millió forintot, minden további gye-
rek születésekor újabb egy-egymil-
lió forintot vállal át az állam.

4. A négy- vagy többgyermekes 
anyák életük végéig mentesülnek 
a személyi jövedelemadó fizetése 
alól.  

5. Nagyszülői gyed. 2019. július 
1-től a szülők úgy dönthetnek, hogy 
átadják a gyed-jogosultságot az ak-
tív, dolgozó (tehát nem nyugdíjas) 
nagyszülőnek. 

6. 2022-re teljes bölcsődei ellá-
tottság. Három év alatt 21 ezer új 
bölcsődei férőhely létesül, vagyis 
2022-re minden szülő, ha akarja, 
bölcsődébe viheti a gyermekét. 

7. Nagycsaládosok autóvásárlási 
programja. Minimum hétszemélyes új 

autó vásárlását támogatja a kormány: a 
legalább három gyermeket nevelő csa-
ládok 2,5 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást kaphatnak. 

+ 1.: A kormány minden gimnázi-
umi és szakgimnáziumi tanulói szá-
mára kétszer, a 9. és a 11. évfolyamot 
követően biztosítja a kéthetes kül-
földi nyelvtanulás lehetőségét.

+ 2.: Falusi CSOK. Azokat a 
CSOK-összegeket, amelyeket ed-
dig csak új lakásra lehetett igénybe 
venni, ezentúl az érintett kistelepü-
léseken használt lakás vásárlására, 
bővítésére és korszerűsítésére is fel 
lehet használni.

További részletek: 
www.kdnp.hu

Harrach Péter: Az eddigi legnagyvonalúbb 
családtámogatási intézkedés

Harrach Péter, a KDNP frakcióve-
zetője az Országgyűlésben a csa-
ládvédelmi akciótervet az eddigi 
legnagyvonalúbb családtámogatási 
intézkedésnek nevezte. Hangsú-
lyozta: a cél a családalapítás és a 
gyermekvállalás megkönnyítése, 
valamint a gyermekvállalási kedv 
növelése. Harrach Péter szerint míg 
Nyugat-Európában egy „sajátos 
öngyilkosságot követnek el azzal, 

hogy saját kultúrájukat és saját la-
kosságukat nyugodtan átadják egy 
másik kultúra és egy erős agresszív 
népesség uralmának”, addig Ma-
gyarországon nem a bevándorlással 
akarják megoldani a demográfiai 
problémákat. Úgy vélte: minden 
jó érzésű ember örömmel fogadta 
a családvédelmi akciótervet, ami 
a magyar családoknak és az egész 
magyar társadalomnak örömhír.
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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

Az ápolási díj emelésével  
és a gyod bevezetésével senki nem járhat rosszabbul

Az ápolási díj idei 15 százalékos emelésével és a bruttó 100 ezer forint összegű, a gyermekek otthongondozási díjának (gyod) januári bevezetésével 
minden arra jogosult család több támogatást kap – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért 
felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.

KDNP.HU – MTI

Fülöp Attila (KDNP) ismerteté-
se szerint tavaly még háromféle –  
alapösszegű, emelt és kiemelt – ápo-
lási díjat kaptak a családok, január-
tól pedig egy negyedik kategóriát 
is bevezettek gyod elnevezéssel; 
ez az új támogatási forma a legsú-
lyosabb állapotban lévő, önellátásra 
képtelen gyermekek szüleinek jár, 
függetlenül a gyermek életkorától. 
A négyféle támogatást jelenleg 50 
ezer család kapja, közülük csaknem 
18 ezren a gyod-ot. Arra hívta fel a 
figyelmet, hogy az ellátást tovább-
ra is mindenki megkapja, tehát egy 
jogosult sem eshet ki a rendszerből. 
Akinek a tavalyi év utolsó napján 
is járt valamelyik díj, annak idén is 
jár, a jogosultságot pedig továbbra is 
orvosi szakvéleményre alapozottan 
a kormányhivatalok járási hivatalai 
állapítják meg.

Az alapösszegű ápolási díj bruttó 
37 ezer 490 forint, az emelt összegűé 
56 ezer 400 forint, a kiemelté 67 ezer 

485 forint, míg a januárban beveze-
tett gyod összege bruttó 100 ezer 
forint. Az államtitkár hangsúlyozta: 
a kormány egyértelmű, világos és 
elkötelezett döntést hozott év végén 
arról, hogy több támogatást kapjanak 
azok, akik nehéz fizikai és lelki ter-
het vállalva otthonukban gondozzák 
súlyosan fogyatékos hozzátartozó-
ikat. Közölte, idén minden jogosult 
magasabb összegű díjat kap; ezért 
a juttatásért nem kellett jelentkezni, 
mert automatikus átsorolással min-
denki a megfelelő kategóriába kerül. 
Azt hangoztatta, hogy ezzel a mó-
dosítással 15 milliárd forinttal több 
pénzt kapnak a jogosult családok. 
A négyféle ellátás azoknak jár, akik 
otthon ápolják súlyosan fogyatékos, 
önellátásra képtelen családtagjukat – 
fűzte hozzá.

Fülöp Attila ellenzéki politiku-
sok a témában tett nyilatkozataira 
utalva méltatlannak mondta, hogy 
vannak, akik a fogyatékossággal 
élők ügyét politikai haszonszer-
zésre használják fel, köztük olyan 

képviselők, akik az Országgyű-
lésben nem szavazták meg a gyod 
bevezetését.

Kővári Edit, az Autisták Országos 
Szövetségének(AOSZ) elnöke pozitív 
kormányzati intézkedésnek nevezte 
az ápolási díj összegének megeme-
lését és a gyod bevezetését, ami sza-
vai szerint nagy segítséget jelent az 
önellátásra képtelen autista emberek 

családjainak is. A több mint 30 éve 
alapított, száz tagszervezetet tömö-
rítő, több ezres tagságú civil érdek-
védelmi szervezet vezetője ugyanak-
kor arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
gyod „nem egy autizmus-specifikus 
támogatási forma”. Elmondta: a vál-
tozásokkal kapcsolatban felmérést 
készítettek tagjaik körében; 500 csa-
ládot kerestek meg egy online kérdő-
ívvel. A válaszokat összegezve arra 
jutottak, hogy a változtatásokról kor-
rekt, részletes tájékoztatást kell, hogy 
kapjanak a családok, amit az AOSZ 
rövidesen meg is tesz. A felmérésből 
kiderült egyebek mellett az is, hogy 
a köznevelési intézményekben tanu-
ló autista gyerekek integrációjának 
elősegítésében még van feladat.  Az 
AOSZ elnöke a gyod bevezetését kí-
sérő nyilatkozatokra utalva arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a fogyatékos-
sággal élő embereknek és családja-
iknak éppen elég problémája van, 
és nem segít rajtuk az, ha nem valós 
információkat kapnak például „poli-
tikai szándékból”.

Fülöp Attila

Stratégiát készítenek a diákok 
hazafias és honvédelmi neveléséről 

Két tárcaközi mun-
kacsoport dolgozik 
a hazafias és honvé-
delmi nevelés kidol-
gozásán – mondta 
Simicskó István a 
Magyar Nemzetnek.

A hazafias és hon-
védelmi nevelésért 
felelős kormánybiz-
tos a lapnak úgy nyi-
latkozott: a hazafias 
nevelés kialakítására 
létrehozott tárcakö-
zi szakértői mun-
kacsoport jelenleg 
stratégiát alkot, azt 
vizsgálják, hogyan 

lehet a hazafias nevelést oktatás-módszertanilag kialakítani, 
igazodva a készülő új Nemzeti alaptantervhez.

Simicskó István szerint akár már általános iskolában is el-
kezdődhetne a diákok hazafias nevelése. Elsősorban a történe-
lem tantárgyon, a nép- és honismeret-, illetve az osztályfőnöki 
órákon hívnák fel a gyerekek figyelmét a nemzeti értékekre 
– hangsúlyozta a KDNP alelnöke.

A középiskolában honvédelmi alapismereteket is oktatnak, 
ebből érettségizni is lehet. Ehhez már elkészült a megfelelő 
tankönyv és munkafüzet is – mondta, hozzátéve: a felsőokta-
tásban, felmenő rendszerben, önkéntesként katonai ismerete-
ket is elsajátíthatnak a fiatalok, az ehhez szükséges jegyzetek 
elkészítésére a kormánybiztos felkérte a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetemet.

Nacsa Lőrinc: Elismerés  
és köszönet az ápolóknak 

Nacsa Lőrinc február 19-én a magyar 
ápolók napja alkalmából az Országy-
gyűlésben a Fidesz–KDNP nevében el-
ismerését és a köszönetét fejezte ki az 
ápolóknak, akiket az egészségügyi ellá-
tórendszer pilléreinek nevezett.

A KDNP frakciószóvivője elmondta: 
a kormány elismeri az ápolók áldozatos 
munkáját, hiszen 2016 és 2019 között 
átlagosan 65,5 százalékkal, a következő 
három évben pedig további 72 száza-
lékkal növekszik a szakdolgozók bére, 
valamint folytatódik a  „soha nem látott 
kórházfelújítási program és a nővérszál-
lók felújítása is”.

A KDNP képviselője szerint ezt a 
munkát akkor lehet folytatni, ha nem 
olyan célokra kell költeni a pénzt, amire 
a magyar emberek már nemet mondtak. 
Hozzátette: látható, hogy Németország 
egyes tartományaiban például már töb-
bet költenek a bevándorlókra, mint az 
egészségügyre. Szerinte az európai par-
lamenti voksoláson két választás van: a 
bevándorláspárti magyar ellenzék vagy 
a magyar embereket érdekeit előre he-
lyező Fidesz–KDNP listája.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának államtitkára szerint 
a 2010 előtti kormányok elbocsátások-
kal értékelték az ápolók munkáját, az 

ottmaradók bérét pedig csökkentették, 
ezzel szemben 2010 után emelkedett a 
szakdolgozók bére, és 8,5 milliárd fo-
rint értékben újítanak fel nővérszálló-
kat, valamint ösztöndíjat biztosítanak 
az ápolói tanulmányok elvégzésére. A 
kereszténydemokrata miniszterhelyet-
tes arra is kitért, hogy felmérések sze-
rint a „bevándorlási frontországokban”, 
így Franciaországban, Olaszországban 
és Németországban is nőtt egyes fertőző 
betegségek megjelenésének aránya.

Simicskó István

Nacsa Lőrinc
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Kormány, párt, frakció

Az egy coming out, amikor egy or-
szággyűlési képviselő, akinek a fela-
data a nemzet szolgálata, csak a sze-
mélyes bizniszére tud gondolni és ezt 
kivetíti az egész világra akkor, amikor 
a magyar anyákról, a magyar családok-
ról van szó – reagált Semjén Zsolt arra, 
ahogyan Korózs Lajos MSZP-s politi-
kus kritizálta Orbán Viktor családvé-
delmi akciótervét. 

Bayer Zsolt szóba hozta, hogy Anni-
ka Strandhäll svéd szociális ügyekért 
felelős miniszter nácizmussal vádolta 
meg a magyar kormányfőt a gyermek-
vállalást segítő intézkedések miatt. 
Erre reflektálva a KDNP elnöke úgy 
fogalmazott: ez mutatja azt az aberrált-
ságot, ahová eljutottak a politikai kor-
rektség őrületében. „Magyarországnak 
mit kellene akarnia, ha nem azt, hogy 
Magyarországon magyar gyerekek 
szülessenek, magyar nyelvben, magyar 
kultúrában felnőve, hogy a magyar 
nemzet fennmaradjon?! A magyar 
állam értelme és küldetése, hogy ezt 
biztosítsa” – mondta, majd hozzáfűz-
te: „Beteg mindenki, aki azt várná el, 
hogy egy nemzet tagjai ne az adott 
nemzethez tartozó gyerekeket szülje-
nek és neveljenek fel, így biztosítva a 
nemzet fennmaradását”.

A svéd miniszter nem a magyar kor-
mánnyal vitatkozik, hanem a természet 
rendjével, amelyet a Jóisten megalkotott. 
Aki a természet vastörvényeivel szembe 
megy, az a pusztulásba tart – jegyezte 
meg a kormányfő helyettese. „Ez a ké-
sei, hanyatló Rómának a végső devian-
ciája és a pusztulás előtti csődje” – vont 
történelmi párhuzamot Semjén Zsolt.

A Jobbik–MSZP-összeborulás kap-
csán kifejtette: az ellenzék duális erőte-
ret csinált a korábbi centrálisból, hogy 
így próbálja legyőzni a kormányt. Mivel 
azonban a baloldalt nem lehet áthozni a 
szélsőjobbra, ezért a szélsőjobbot vitték 
át a baloldalra. Szerinte ez nem csak 

politikai, hanem erkölcsi pornográfia és 
abszurditás. „De mégiscsak ez tűnt le-
hetséges megoldásnak, miután Simics-
ka kilóra fölvásárolta a Jobbikot”. A 
kereszténydemokrata pártelnök emlé-
keztett: Vona Gábor kétszer követett el 
aposztáziát: egyrészt akkor, amikor az 
iszlámot az emberiség utolsó reményé-
nek nevezte – miközben keresztényként 
mi azt valljuk, hogy az utolsó remény-
ségünk Jézus Krisztus. A másik hitta-
gadása politikai természetű volt: Vona 
maga is beismerte, hogy elvette a Job-
bik lelkét. A Soros és Simicska pénzelte 
árulás végül kudarcba is fulladt, mert 
egy meggyőződéses balos vagy szél-

sőjobboldali szimpatizáns nem fog 
átszavazni a másik oldalra – mondta a  
KDNP elnöke. 

Semjén Zsolt a szocialisták európai 
csúcsjelöltje kapcsán közölte: Frans 
Timmermans az európai bürokrácia 
második embere, aki az adófizetők 
pénzén, nem politikusként, hanem 
biztosként tagja az Európai Bizott-
ságnak. Következésképpen amit csi-
nál, vagyis hogy Magyarországon 
kampányol az ellenzék mellett, nem 
csak mélyen erkölcstelen, hanem 
törvénytelen is. Ugyanis az európai 
bürokráciának az európai polgárok 
véleményét, érdekeit és szempontjait 
kell képviselnie. Következesképpen 
pártpolitikai szerepvállalás számára 
addig, amíg a Bizottság tagja, nem 
megengedett. Ő viszont a legprimití-
vebb pártkampányokat folytatja. Rá-
adásul országokat, politikai pártokat 
és személyeket támad, ami teljesen 
összeegyeztethetetlen a hivatalával. 

Semjén Zsolt úgy fogalmazott: Tim-
mermansnak joga van azzal találkozni, 
akivel akar, személyes ízlése szerint, 
de neki mint a Bizottság második 
emberének egyáltalán nincs joga párt-
kongresszusokon részt venni, szuverén 
országokat támadni és direkt politikai 
szerepet játszani.

A magyar kormány küldetése, hogy minden támogatást megadjon a nők anyává válásához, hiszen az anyaság a nőiesség része és az Isten alkotta 
természet rendje. Aki szerint mindez probléma, az beteg – mondta Semjén Zsolt az ECHO TV Bayer-show című műsorában. A miniszterelnök-he-
lyettes a családvédelmi akciótervet ért külföldi kritikákra úgy reagált: aberráltságot okozott a politikai korrektség. A kereszténydemokrata politi-
kus felhívta a figyelmet arra is, hogy Frans Timmermans, az Európai Bizottság (EB) második embere ahelyett, hogy az európai polgárok érdekeit 
képviselné, inkább ócska politikai kampányokban vesz részt és szuverén országokat támad.

KDNP.HU

Az Isten alkotta természet rendjével áll szemben 
a politikai korrektség őrülete

Semjén Zsolt a Jobbik–MSZP-szövetségről és a magyar kormányt 
nácizó svéd miniszterről is beszélt a Bayer-showban 

Juhász Hajnalka: Értékrendet is közvetít  
a Hungary Helps program

Juhász Hajnalka kereszténydemokrata országy-
gyűlési képviselő a KARC FM-nek nyilatkozva 
emlékeztetett: a támogatási projekttel a közel-kele-
ti közösségeknek abban próbálnak segíteni, hogy 
enyhíthessék a háborúk miatt kialakult humanitá-
rius katasztrófát. Ennek keretében ad például több 
mint 500 millió forintot a magyar kormány három 
szír kórház éves működésének finanszírozására, 
ezért támogatják a Fülöp-szigeteki terrortámadás 
áldozatait, vagy segítik olyan kenyai fiatalok tanul-
mányait, akik hiányszakmákat tanulhatnak meg.

A humanitárius segítségnyújtás nemzetközi fej-
lesztéséért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta: 
a helyben történő segítségnyújtás elengedhetetlen.

Juhász Hajnalka kitért rá, hogy az Európába 
irányuló migráció miatt komoly gondot okoz a 
kontinensen az integráció sikertelensége. Ahogy 
fogalmazott: „a keresztény identitásában megren-
dült Európa nem tudja felvenni a harcot a részben  
emiatt megjelenő terrorizmus ellen”. Juhász  
Hajnalka szerint ezért szoros az összefüggés a hu-

manitárius segítségnyújtás és a migrációs kihívá-
sokra adandó válaszok között. Ebben lehet példa a 
magyar modell mások számára is.

A miniszteri biztos úgy fogalmazott: a szélsőséges 
iszlám gondolkodásmód nem csak Európa számára 
jelent problémát. Azok a keresztény közösségek 
ugyanis, amelyek a kereszténység bölcsőjét képezik, 
folyamatosan tűnnek el a Közel-Keletről. Ez a jövő 
szempontjából teljesen átrendezheti a világunkat. A 
program célja, hogy a közösségektől kérdezzék meg, 
hogy a helyben maradásukat hogyan tudják segíteni. 
Juhász hajnalka szerint ezzel a gondolkodásmóddal 
a nemzetközi közösség egyre több tagja is egyetért.

A kereszténydemokrata politikus szerint törté-
nelmi tétje van az európai parlamenti választások-
nak. Érteni és érezni kell, hogy milyen kihívások-
kal nézünk szembe, hogy ezekre milyen választ 
kell adunk. Juhász Hajnalka szerint arra születhet 
válasz, hogy „az a világ, amely az utóbbi időben 
felbolydult, hogyan tud visszatalálni az egészséges 
rendszerébe és gondolkodásmódjába”.

Hollik István 
képviselői esküt tett az 

Országgyűlésben 
A politikus – akárcsak a korábbi ciklusban – a  
Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportjában 
folytatja munkáját.

Hollik István kormányszóvivő a Hirt Ferenc fideszes  
országgyűlési képviselő decemberi halála miatt megürese-
dett mandátumot vette át, s február 18-án tette le képviselői  
esküjét.
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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:MTIKDNP.HU – MTI

Négymilliárd forintból indul fejlesztés a Győri  
Egyházmegye központjában 

Mintegy négymilliárd forint hazai és európai uniós forrásból indul fejlesztés a Győri Egyházmegye központjában, a győri Káptalandombon találha-
tó épületekben – jelentették be a beruházást bemutató projektindító rendezvényen január utolsó napján Győrben.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
arról beszélt, hogy 2010 óta soha nem 
látott mennyiségű összeget fordított a 
kormány az egyházi tulajdonban lévő 
épületek, köztük székesegyházak és 
templomok felújítására. Az Európai 
Unió statisztikai hivatala szerint az 
EU-ban a legtöbb pénzt Magyarország 
költi egyháztámogatásra, különösen 
műemlékek felújítására. 

„Ma, amikor Európa elvesztette saját 
identitását, feladta önmagát, Magyar-
országnak meg kell tudni mutatnia, 
akár az épített örökség bemutatásán 
keresztül is, hogy milyen a magyar 
identitás, ami a keresztény kultúrából 
fakad” – hangoztatta a keresztény-
demokrata pártelnök. A kormányfő 
helyettese hozzátette: ezek a fejlesz-
tések a lelki gazdagodás elősegítésén 
túl a turisztikai árbevételt is növelik, 
mert az ország vonzerejének jelentős 
része az egyházak vonzerejében van. 
Felidézte, hogy a mai egyházpolitikát 
1998-ban alapozták meg, s akkor kezd-
ték el a felújítási programot is, mert 
azzal szembesültek, hogy az egyházi 
épületek sokkal rosszabb állapotban 
vannak, mint az állami tulajdonú épü-
letek. „Ezzel a lépéssel visszaállítottuk 
a történelmi igazságot és jóvátettük azt 
a diszkriminációt, ami a szocializmus 
idején érte a vallásos embereket” – fo-
galmazott Semjén Zsolt.

Veres András győri megyéspüspök, 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferen-
cia elnöke elmondta, hogy a beruházás 
részeként egyebek mellett befejeződik 
a Nagyboldogasszony-székesegyház 
felújítása, zarándokházakat alakítanak 
ki és felújítják a Győri Hittudomá-
nyi Főiskola épületét. Felidézte, hogy 
a székesegyház rekonstrukciója 2017 
májusában kezdődött, akkor az épület-

gépészeti, világítási, fűtési, biztonsági 
és hangosítási rendszert, valamint a 
burkolatot cserélték ki. A mostani sza-
kaszban restaurálják egyebek mellett a 
főoltárt, a mellékoltárokat, a szószéket, 
a díszítőfestéseket, a főhajóban található 
fabetéteket és a mennyezeti freskókat. A 
fejlesztés jelenlegi szakasza mintegy 1,8 
milliárd hazai forrásból valósul meg. 

A Győri Hittudományi Főiskola és 
Papnevelő Intézet épületében felújítják 
a nyílászárókat, korszerűsítik a teljes 
belső gépészeti és elektromos rend-
szert és megújítanak számos oktatási 
célt szolgáló helyiséget. A rekonstruk-
ció 1,2 milliárd forint hazai forrásból 
történik. A felújítással olyan emberi 
közösséget formáló szintérré tudjuk 
tenni az épületet, amire nagy szükség 
van – fogalmazott Veres András. 

Hétszázmillió forint hazai forrás-
ból zarándokszállásokat alakítanak ki 
az egyházmegye tulajdonában lévő, 
jelenleg használaton kívüli épületek-
ben. Európai uniós forrásból, a Gaz-
daságfejlesztési és innovációs program 
keretében a Konvent – Káptalandomb 
turisztikai attrakciófejlesztése elne-
vezésű pályázat keretében négy tele-

pülésen öt attrakciót fejleszt a Győri 
Egyházmegye. A megyeszékhelyen 
az 1,1 milliárd forintos keretösszegből 
közel négyszázmillió forint értékben 
Információs Pont és Közösségi Teret 
alakítanak ki a Szent László Látogató-
központban, a Nagyboldogasszony-ba-
zilikában pedig innovatív kiállítóteret. 
Az Egyházmegyei Kincstár és Könyv-
tárban bővítik a kiállítási teret, kicseré-
lik a bútorzat egy részét és multimédi-
ás eszközöket telepítenek.

A megyéspüspök bizodalmát fe-
jezte ki, hogy a Káptalandombnak a 

szakrális értékekeit a fejlesztések ré-
vén még hangsúlyosabban fel tudják 
mutatni, amelyek odavonzzák majd 
az embereket.

Borkai Zsolt, Győr polgármestere 
(Fidesz–KDNP) arról beszélt, hogy a 
város turisztikai vonzerejének növe-
léséhez a központban elhelyezkedő 
Káptalandomb jelentősen hozzájá-
rul. Az elmúlt tíz évben folyamato-
san nőtt a megyeszékhelyre látogató 
turisták száma, Győr ma már a tíz 
leglátogatottabb város közé tartozik 
– mondta. 

Semjén Zsolt: Kikérjük magunknak, hogy a liberális  
sajtó lemigránsozza a venezuelai magyarokat

HAZÁNK

„Kikérjük magunknak, hogy a li-
berális sajtó lemigránsozza a vene- 
zuelai magyarokat. Ők nem mig-
ránsok” – mondta a KDNP elnö-
ke. Minden magyar, legyen a világ 
bármely pontján, ha bajba kerül, 
számíthat az anyaországra – közöl-
te Semjén Zsolt arra utalva, hogy 
sajtóhírek szerint a kormány több 
száz magyar felmenőkkel rendel-

kező venezuelai menekültet foga-
dott be. 

A hazánkba érkezettek szörnyű 
körülmények között éltek, többször 
kirabolták őket, éheztek, nem jutot-
tak gyógyszerhez, rendőrségi zakla-
tásnak voltak kitéve. Az érintettek 
a sajtónak nyilatkozva egyértelmű-
en Magyarország biztonságosságát 
emelték ki a legnagyobb pozitívum-
ként, járnak magyar nyelvtanfolyam-
ra, többek már dolgoznak is.

A hazatérőket segítő Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat tavaly az Orszá-
gos Sajtószolgálatnak eljuttatott köz-
leményében így fogalmaz az üggyel 
kapcsolatban: „A híresztelésekkel 
ellentétben a Venezuelából kimene-
kített családok nem illegális beván-
dorlók, hanem Magyarországról ko-
rábban kitelepült, katolikus vallású 
emberek, akik magyar állampolgár-
sággal, illetve magyar felmenőkkel 
rendelkeznek.”

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter 
így fogalmazott az üggyel kapcsolatban: 
magyarokról van szó, „a magyarokat 
pedig Magyarországon nem tekintjük 
migránsnak”. Megjegyezte továbbá: a 
kormány már tavaly áprilisban kom-
munikálta, hogy magyar családok ér-
keznek Venezuelából. A dél-amerikai 
országban jelentős magyar kolónia él 
– tette hozzá, azt is tudatva, hogy még 
körülbelül 30 családot szeretnének Ma-
gyarországra hozni Venezuelából.

A rendezvényen részt vett  Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke és Széles Sándor kormánymegbízott, a KDNP megyei elnöke is
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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

A Fidesz és a KDNP vezérszónoka is támoga-
tásáról biztosította a Magyarország területén 
élő nemzetiségek 2015 és 2017 közötti hely-
zetéről szóló beszámolót az Országgyűlésben.

Szászfalvi László, a KDNP vezérszóno-
ka hangsúlyozta: stabil és kiszámítható a 
nemzetiségi szervezetek finanszírozása, 
2010 óta kiemelkedő mértékben nőnek a 
központi források a nemzetiségi önkor-
mányzatok és intézményeik fenntartására. 
A nemzetiségi közösségi élet reneszánszát 
éli Magyarországon – emelte ki a képvise-
lő, aki saját választókörzetéből hozott pél-
dákkal támasztotta alá kijelentését.  

A KDNP politikusa a cigány nemzetiségi 
közösségek életét segítő programok közül 
kiemelte a Biztos kezdet programot és a 
tanodaprogramot is. Felhívta a figyelmet 
arra, hogy Magyarország a nemzetiségek 
jogait illetően példát mutat szomszédainak 
és a kelet-közép-európai országainak is.

Harrach Péter (balra), a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjának 
vezetője és Rétvári Bence, a KDNP alelnöke

Hatóság járjon utána, hol törvénytelen  
a „telejósdák” tevékenysége! 

A Kereszténydemokrata Néppárt „jósdastopot” szeretne elérni, ezért a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulnak, kérve a szolgáltatók tevékenységének 
alapos vizsgálatát.

Harrach Péter, a KDNP frakcióve-
zetője január végi, budapesti sajtó-
tájékoztatón elmondta: sok száz fo-
rintos percdíjért „küldenek” csalók 
gyógyító energiát, és ezzel jó szándé-
kú embereket csapnak be, ami ellen 
fel kell lépni, mert súlyosan sérül a 
vásárlók érdeke. Emlékeztetett: 2017-
ben az Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság vizsgálta a kérdést és megál-
lapította, hogy nyilvánvaló a kiszol-
gáltatott emberek megtévesztése.

Rétvári Bence KDNP-alelnök is 
arról beszélt, hogy a távgyógyítók, 
távjósok sok száz forintot húznak ki 
az emberek zsebéből, és okkal felté-
telezhető, hogy sok embert károsíta-
nak meg. Kitért arra, hogy nagyon 
sokfélék az ígéretek: van, aki azt hir-
deti, hogy az angyalok segítségével 

gyógyít vagy választ ígér arra, mi-
kor nézhet valaki anyagi örömök elé. 
Mások pénzbevonzó kódokat ígérnek 
vagy lottóhoroszkópot reklámoznak; 
van, aki önmagát egy görög istenről 
elnevezve a teljes bőséget vagy a jövő 
titkának megismerését ígéri. Rétvári 
Bence hangsúlyozta: nem lehet más 
emberek becsapására építeni egy  
üzletet.

A politikusok a KDNP nevében a 
fogyasztóvédelmi hatósághoz fordul-
tak, hogy vizsgálják ki alaposan ezen 
szolgáltatók tevékenységét. Felidéz-
ték: a termékbemutatók kapcsán már 
indítottak hasonló akciót, s utána a 
joghézagot érintően törvénymódo-
sításokat kezdeményeztek. Most is 
azt kérik, a hatóság járjon utána, hol 
szabálytalan, törvénytelen ezen szol-
gáltatók tevékenysége.

Magyarország nemzetiségi politikája példaértékű  
Soltész Miklós – a Magyarország te-
rületén élő nemzetiségek 2015 és 2017 
közötti helyzetéről szóló beszámoló és 
az annak elfogadását javasló ország- 
gyűlési határozat együttes általános 
vitájában – februárban a parlament-
ben hangsúlyozta: a nemzetiségi ön-
azonosság felvállalásának növekedése 
azt igazolja, hogy a kormány nemze-
tiségpolitikája „hasznos és jó”, hiszen 
Magyarországon senkinek sem kell el-
titkolnia nemzetiségét, azt büszkén és 
örömmel vállalhatja.

A népszámlálás adatai szerint az 
ország lakosságának közel hat száza-
léka, 644 ezer 524 ember tartozik va-
lamilyen nemzetiséghez – tette hozzá.

Az államtitkár azt mondta, a 2015 
és 2017 közötti beszámoló adatai iga-
zolják, hogy Magyarország nemzeti-
ségpolitikája európai szinten is példaértékű. 2010 óta 
„soha nem látott mértékben”, több mint négyszere-
sére nőtt a Magyarországon élő őshonos nemzetisé-
gek támogatása – hangsúlyozta. Értékelése szerint a 
kormány nagyvonalú nemzetiségpolitikája is hozzá-
járult a szomszédos államokkal fenntartott kétoldalú 
kapcsolatok megerősítéséhez, amelynek haszonélve-
zői a határon túli magyarok. A Felvidéken, Vajdaság-
ban, Erdélyben vagy Partiumban élő magyarok a sa-
ját bőrükön érzik a kapcsolatok javulását – mondta.

Soltész Miklós kijelentette: biztosítja Magyaror-
szág nemzetiségekhez tartozó polgárait arról, hogy a 
kormány a jövőben is következetesen támogatni fog-
ja a nyelvük, a vallásuk és a kultúrájuk megőrzését, 
továbbadását, a nemzetiségi óvodák, iskolák és kul-
turális intézmények működését és fejlesztését.

A 13 Magyarországon őshonos nemzetiség helyze-
tét ismertetve jelentős előrelépésként értékelte, hogy 
a 2014-es országgyűlési választások után a nemze-
tiségek – szószólók révén – az Országgyűlés mun-

kájába is bekapcsolódhattak. 
Méltatta a parlament nemzeti-
ségek bizottságának munkáját, 
amely szerinte jó együttműkö-
dést alakított ki az államtitkár-
sággal, valamint az alapvető 
jogok biztosának nemzetiségi 
jogok felügyeletét ellátó he-
lyettesével.

Az államtitkár a 2015 és 
2017 közötti időszak legszem-
betűnőbb változásaként be-
szélt arról, hogy kiemelkedő 
mértékben nőttek a nemzeti-
ségi önkormányzatok és in-
tézmények működésére szánt 
központi források. Példaként 
említette többek között, hogy 
a nemzetiségi önkormányza-
tok kötelező és önként vállalt 

feladatainak ellátására, valamint a nemzetiségi mé-
diára 2016-ban 1,6 milliárd, 2017-ben 1,7 milliárd fo-
rint jutott, amely 88 százalékkal több a 2010-es 953 
millió forintnál. Látványosnak nevezte az országos 
nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott okta-
tási intézmények támogatását is, amely 2016-ban 932 
millió, 2017-ben 1,1 milliárd forint volt, míg 2010-
ben mindössze 444 millió forintot tett ki.

Soltész Miklós kiemelten fontosnak nevezte az 
esélyegyenlőségi programok támogatását, a kulturá-
lis ösztöndíjakat, a színházak, a könyvtári szolgál-
tatások támogatást. Szólt arról is, hogy a kormány 
elismeréssel tekint az egyházi közösségek romák fel-
zárkózását segítő munkájára.

A romák társadalmi felzárkózását segítő progra-
mok között az oktatás prioritást élvez – magyarázta. 
Hozzátette: az Országos Roma Önkormányzat komp-
lex intézményhálózat létrehozásán dolgozik, hogy az 
óvodától az iskolán keresztül a felsőoktatásig bizto-
sítsa a követelmények sikeres teljesítését. 

Kiszámítható 
a nemzetiségi 
szervezetek 

finanszírozása 

Soltész Miklós

Szászfalvi László
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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

Barankovics Alapítvány

HAZÁNK – MTI

Latorcai János: A kommunisták helyrehozhatatlan  
károkat okoztak az egyházaknak 

A kommunisták helyrehozhatatlan károkat okoztak az egyházaknak és a nemzetnek – mondta Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke szerdán a 
Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek perének 70. évfordulója alkalmából rendezett február 13-ai konferencián az Országházban.

Latorcai János arról beszélt: a bí-
boros elleni per koncepciós jellege 
ugyan nyilvánvaló volt, de mindenki 
számára egyértelmű üzenetet is hor-
dozott. Ha ugyanis az ország egyik 
legmeghatározóbb, legnépszerűbb 
emberét, a magyar katolikus egyház 
vezetőjét bíróság elé lehetett állítani 
és el lehetett ítélni a nemzetközi til-
takozás és a pápai kiátkozás ellené-
re, akkor a társadalomban további 
ellenállásnak nem volt értelme. Az 
Országgyűlés alelnöke úgy fogal-
mazott: bár a szocializmus évtizedei 
alatt az egyházpolitikai eszköztár 
sokat módosult – a tiltástól, a nyílt 
erőszaktól a megalkuvó békepapi 
mozgalmon át egészen a tűrésig –, a 
pártállam célja mindvégig az egyház 
visszaszorítása és a hívők létszámá-
nak drasztikus csökkentése maradt.

A KDNP országos választmányi 
elnöke hozzátette: „a kommunisták 
céljaikat ugyan nem tudták maradék-
talanul megvalósítani, mára azonban 
egyértelmű, hogy helyrehozhatatlan 
károkat okoztak az egyház és nemzet 
életében”. A magyar kormány éppen 
ezért az elmúlt években jelentős for-

rásokkal támogatta a hazai egyházak 
működését és társadalmi szerepvál-
lalását, biztosítva, hogy az oktató, 
nevelő, egészségügyi és szociális 
intézményfenntartói munkájukat, 
nemzetépítő tevékenységüket mara-
déktalanul el tudják végezni – tette 
hozzá.

Földváryné Kiss Réka, a Nemze-
ti Emlékezet Bizottságának (NEB) 
elnöke hangsúlyozta: Mindszenty 
József vállalta a nyílt harcot és an-

nak minden következményét a hata-
lommal, nem egyezkedett és el volt 
készülve a mártíromságra is. Ezért 
válhatott a kommunista hatalommal 
szembeni ellenállás jelképévé. Feli-
dézte: pere nemcsak Magyarországon 
volt jelentős esemény, óriási nemzet-
közi médiaérdeklődés is kísérte: a 
lapok napokon keresztül tudósítot-
tak a perről, a Life magazin önálló 
számot szentelt neki, a Times pedig 
címlapon hozta a bíboros arcképét. A 

bíborosért felemelte a szavát egy sor 
vezető politikus, Párizsban tüntetést 
szerveztek a meghurcolt főpap mel-
lett, fogságáról színdarab is született, 
Hollywoodban a korabeli sztárszíné-
szekkel forgattak filmet róla.

A Nyugat ezen a peren keresztül 
szembesült a kommunista hatalom 
brutalitásával. A nyugati közvéle-
ményt Mindszenty József pere alap-
ján kezdte foglalkoztatni a kérdés, 
hogy vajon milyen fizikai és lelki tor-
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fizetőképességük helyreálljon.
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FORRÁS:MTI
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A magyar hercegprímás, esztergo-
mi érsek feszült figyelemmel az íté-
lethirdetésre koncentráló, összekul-
csolt kezű, nyúlánk, megtört alakja 
köszön vissza ránk 1949. február 
9-én több hazai újság címlapjáról. 
Az előző nap ugyanis koncepciós 
perben hét vádpontban találták bű-
nösnek és életfogytiglani fegyház-
ra, politikai jogaitól történő meg-
fosztásra és teljes vagyonelkobzásra 
ítélték. A szabad világban a sajtó-
termékek hasábjaira a letartóztatá-
sát és elítélését helytelenítő szim-
pátiatüntetések, tiltakozó gyűlések 
kerültek, sőt, maga XII. Piusz pápa 
is felszólalt a prímás mellett február 
16-án a diplomaták, február 20-án 
pedig a Szent Péter téren összegyűlt 
tömeg előtt. A mai nap Mindszenty 
József bíboros, a fehér vértanú kira-
katperben történő elítélésének het-
venedik évfordulójára emlékezünk. 
Megemlékező cikkemben először 
arra keresem a választ, hogy mi-
ért volt a magyar prímás szálka az 
egyre inkább szovjetizálódó állam-
hatalom szemében, majd a fizikai 
erőszakkal és pszichikai megtörés 
alkalmazásával kikényszerített és 
a koncepciós per során felhasznált 
dokumentumok keletkezésének 
hátterét világítom meg, végül az 
előre megkomponált perre és az íté-
letre fókuszálok.

Mindszenty József tulajdonkép-
pen már azzal kivívta a hatalmon 
levők nemtetszését, hogy meg volt 
róla győződve – hogy nem lévén be-
töltve az uralkodói trón, sem pedig a 
nádori méltóság – a hazai katolikus 
egyház feje az első a hazai közjogi 
méltóságok sorában, tehát a köz-
életi kérdésekben hallatnia kell a 
szavát, irányt kell mutatnia a világ-
háború által megtépázott, a szovjet 
hadsereg erői által megszállt, SZEB 
által ellenőrzött Magyarországon. 
Ehhez hozzájött rendületlen hűsége 
is a detronizált uralkodóházhoz és 
a királysághoz, valamint határozott 
erélyes kiállása az elnyomottak, ül-
dözöttek, emberi jogok és a vallás 
szabadsága érdekében. Itt nincs arra 
mód, hogy akár csak vázlatosan is 
minden pontra kitérjek, mindössze 
egy-egy jelentősebb példát említek.

1945. november 4-ére kitűzött 
nemzetgyűlési képviselői válasz-
tásokra úgy gondolta, hogy irány-
mutatást kell adnia a szavazóknak, 
hogy olyan képviselőjelöltekre 
szavazzanak, akik elkötelezettek 
a keresztény világnézet irányá-
ban. Ennek az elgondolásnak lett 
az eredménye az 1945. október 18-

án, a magyar katolikus püspöki kar 
nevében kiadott, Mindszenty által 
szignált püspökkari körlevél, amely 
megfogalmazta a fennálló politi-
kai rendszer kritikáját. Méltatta a 
valódi demokrácia jelentőségét és 
kiemelte a hazai közélet néhány 
olyan elemét, amelyek a keresz-
tény erkölcs szem- p o n t j á b ó l 
elfogadhatatlanok 
voltak: a házas-
sági-családjogi 
rendeletet, ami 
megkönnyítette 
a válást, vala-
mint a föld-
birtokreform 
megvalósítá-
sa terén ész-
lelt törvénytelenségeket. 
Nyílt, kendőzetlen hangnemben 
foglalt állást a keresztény világ-
nézetű politikai program mellett. 
A Magyar Nemzetiségi Függet-
lenségi Frontba tömörült politikai 
szervezetek Rákosi Mátyás felhí-
vására értekezletet hívtak össze és 
november 2-án tiltakoztak a pász-
torlevél ellen, amely véleményük 
szerint „példátlan és illetéktelen 
beavatkozás a napi politikába és 
a választások menetébe.” A her-
cegprímás üzenete azonban átjött 
a szavazóknak: a két munkáspárt 
mindössze 17–17%-ot szerzett a 
választásokon. 1946. július 10-én 
a prímás a SZEB-nél tiltakozott a 
vallásos egyesületek feloszlatása 
ellen, majd a külügyminiszternél 
emelt óvást az ellen, hogy a katoli-
kus egyházat és ifjúsági szervezete-
ket is belekeverték egy Teréz körúti 

gyilkosságba. Nagy Ferenc minisz-
terelnök válaszolt a prímásnak, aki 
szerint a szovjetek bizalmatlansága 
Mindszentyvel kapcsolatban a vá-
lasztási körlevélre megy vissza és a 
gyilkosság csak alkalom volt az el-
lentétek felszínre törésére. A prímás 
július 31-ei válaszában erőteljesen 
tiltakozott az egyházat ért sérelmek, 
a papok meghurcolása, internálása, 

zaklatása, megkínzása ellen.
1947. márci-

us 31-én a mi-
niszterelnökhöz 

írt levelében azt 
kérte, hogy fog-

laljon állást a hi-
toktatás kötelező 

jellege és a vallás 
szabadsága mellett. 

1948. június 4-én a 
vallás- és közoktatásügyi mi-
niszternél az iskolák államosítása 
ellen emelt szót. Az egyház körül 
egyre szorosabbra záródó hurokból 
a szabadulást, Magyarország szov-
jetizálásának megállítását az angol 
és amerikai szövetségesektől remél-
te, így többször tárgyalt ezen orszá-
gok követeivel. Összességében az 
itt leírtakból egy határozott, erős 
kiállású, meg nem alkuvó, hazájá-
ért és egyházáért tettrekész ember 
képe bontakozik ki, akinek hatása 
volt a hitét gyakorló tömegekre, így 
a hatalmon lévők úgy érezték, el 
kell távolítani, a katolikus egyházat 
meg kell törni.

A per előkészítése volt a prímás 
megfigyelése, a rá vonatkozó do-
kumentáció összegyűjtése, majd 
a koncepciós per későbbi szerep-

Tóth Krisztina:
Hetven éve ítélték el koncepciós perben 

Mindszenty József bíborost

túra vezethet egy ilyen szilárd jel-
lemű ember megtöréséig – mondta 
Földváryné Kiss Réka. Megjegyez-
te: később, a hatvanas évektől a hi-
degháború fokozatos enyhülésével 
párhuzamosan az antikommunista 
hős karakteresen megrajzolt alak-
ja is halványulni kezdett, ez pedig 
Mindszenty személyes sorsát is 
döntően befolyásolta.

Mohos Gábor Esztergom–buda-
pesti segédpüspök köszöntőjében 
azt mondta: Európa keleti régió-
jában a kommunista hatalomátvé-
tel után „az egyházi vezetők előre 
látták sorsukat és szembenézve a 
valóssággal” vállalták ezt a sorsot, 
„amely igazságtalan üldözést, bör-
tönt, kínzást és erőszakos halált is 
jelenthetett”. Bár ezek a főpapok 
alkatilag különbözők volta és orszá-
gonként is voltak eltérések az üldö-
zésük módjában, „mégis összeköti 
őket mély hitük és felelősségérzetük 
az alapvető emberi és keresztény 
érétkek és az Istentől rájuk bízott 
hívek, sőt, az egész társadalom sor-
sa iránt”. Ezeket az embereket csak 
akkor érthetjük meg, „ha személyü-
ket az Istenbe vetett hitük össze-
függésében nézzük, amely minden 
döntésük végső alapja és természet-
feletti erőforrása volt” – tette hozzá 
a Mohos Gábor.

Habsburg-Lotharingiai Mi-
hály, a Magyarországi Mindszenty 
Alapítvány elnöke arról beszélt: a 
20. század rémuralmai, a barna és 
a vörös diktatúrák mind összeom-
lottak, hatalmasságai eltűntek a tör-
ténelem süllyesztőjében, de egykori 
áldozatukról, Mindszenty Józsefről 
könyveket írnak, szobrokat állíta-
nak neki, zarándoklatokat szervez-
nek emlékére.

A kommunista Népbíróság 1949. 
február 8-án ítélte koncepciós per-
ben hazaárulás és valutaüzérkedés 
vádjával életfogytiglani börtönre a 
bíborost. Mindszenty József 1892-
ben született, eredeti neve Pehm 
József volt. Zala megyei plébános 
volt, majd 1944-ben nevezte ki XII. 
Pius pápa veszprémi püspökké, 
röviddel ezután a nyilas kormány 
bebörtönözte. Esztergomi érsek és 
Magyarország prímása 1945-ben 
lett, bíborosi rangot 1946-ban ka-
pott. Koholt vádak alapján 1948 ka-
rácsonyán bebörtönözték, 1949-ben 
életfogytiglani börtönre ítélték. Az 
1956-os forradalom alatt kiszaba-
dították, a szabadságharc leverése 
után az Egyesült Államok budapesti 
nagykövetségére menekült. A kö-
vetségen tartózkodott 1971-ig, ak-
kor elhagyhatta az országot és Bécs-
be költözött. Ott halt meg 1975-ben. 
Végakarata szerint az ausztriai Ma-
riazellben temették el. A rendszer-
váltáskor, 1990-ben rehabilitálták, 
1991-ben pedig ünnepélyes keretek 
között helyezték örök nyugalomra 
az esztergomi bazilikában. 

Mindszenty József (1892-1975)
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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

Barankovics Alapítvány

lőinek letartóztatása, elsőként a 
prímás közvetlen környezetéből 
Zakar András püspöki titkáré no-
vember 19-én, akitől részletes val-
lomást kényszerítettek ki Mind-
szenty „politikai” tevékenységéről. 
Ezt követően november 25-én az 
MDP KV Politikai Bizottságának 
ülésén elhatározták Mindszenty 
letartóztatását – a koholt vád: kém- 
és propagandahálózat kiépítése, 
tárgyalás és megállapodás Ottóval 
a Habsburg restaurációról –, sőt a 
forgatókönyvet is kifundálták: saj-
tóhadjárat, elítélő, lejárató nyilat-
kozatok, letartóztatás és a terhelő 
bizonyítékokat tartalmazó ún. Fe-
kete könyv kiadása. A végrehajtás-
sal Rákosi Mátyást, Révai Józsefet 
és Farkas Mihályt bízták meg. A 
prímás sejtette a rá váró kálváriát, 
az Apostoli Szentszéktől kapott fa-
kultásokat akadályoztatása esetére 
a kalocsai érsekre ruházta. Decem-
ber 26-án hurcolták el az esztergo-
mi prímási palotából, hűtlenség, a 
köztársaság megdöntésére irányuló 
szervezkedés, kémkedés és valuta-
üzérkedés vádjával. 

Az ÁVH székházába, a hírhedt 
Andrássy út 60-ba, egy sötét, leve-
gőtlen szobába vitték és még aznap 
este elkezdték kínvallatását: gumi-
bottal verték és nem hagyták alud-
ni. A fáradtságtól és fájdalomtól 
meggyötört prímás aláírta ugyan a 
jegyzőkönyvet, de valamennyi ol-
dalon a c.f. rövidítés állt fájdalomtól 
eltorzult aláírása előtt, ami latinul 
azt jelentette: kényszer hatása alatt 
cselekedett. Mivel pár nap múlva 
rájöttek jelentésére, a későbbiek-
ben már nem tehette ki e betűket. 
Egy-egy témakörről számtalanszor 
írattak vele vallomást, majd sza-
vait kiforgatták, vallomásait kom-
pilálva önvádló formába öntötték 
és veréssel, pszichikai nyomással 

kényszerítették a bíborost a legé-
pelt jegyzőkönyvek aláírására. Lel-
ki szenvedéséhez hozzájárult, hogy 
misézni sem engedték. A perbe a 
szökés, szöktetés tematikáját is bele 
akarták keverni, amelyhez Jámbor 
József századost használták fel, aki 
a prímás bizalmába férkőzött és 
szökési tervvel áltatta. 1949. janu-
ár 7-én sikerült egy olyan levelet is 
íratnia vele Selden Chapin amerikai 
követnek, melyben emlékeztette 
1948. novemberi szöktetési ajánla-
tára. Az iratot Jámbor segítségével 
Schlachta Margitnak kellett volna 
célba juttatnia, azonban a nővér 
gyanút fogott, így nem vette át azt. 
Egy másik, autót és repülőt kérő le-
velet is sikerült íratni a prímással 
január 23-ai dátummal. Rákény-
szerített védőügyvédje, Kiczkó 
Kálmán is kollaborált a rendszer-
rel: a halálbüntetés lehetőségét 
hangoztatta, és a mellette történő 
kiállás helyett a kritikus hangokat 
ismertette, hogy lelkileg megtörje. 

Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy 
a vizsgálatot vezető Décsi Gyula – 
Rákosi utasítására – arra is rávette 
Mindszentyt, hogy intézzen levelet 
az igazságügyminiszterhez, amely-
ben beismeri eddigi politikája hely-
telenségét (felveti visszavonulását 
és megígéri, hogy nem támaszt aka-
dályt állam és egyház megbékélése 
elé) és perének a többiekétől történő 
elkülönítését kéri. A beadványban 
„elismerte”, hogy a vádban említett 
cselekedetek egy részét elkövette. 
Hasonló tartalmú levelet intézett a 
miniszterelnökhöz is. A január 31-i 
népügyészi kihallgatás jegyzőköny-
vébe már „a lényegében elkövettem” 
kitétel került. Ügyét a többiekével 
együtt kezelték.

A február 3-tól 8-ig a Markó ut-
cai fegyház épületében zajló per-
ben, amely a Budapesti Népbíróság 
Olti Vilmos vezette különtanácsa 
előtt zajlott, ezzel az igazságügy-
miniszternek írt levéllel indították 
a Mindszenty ellen felhozott vádak 

ismertetését. Ez része volt a takti-
kának, hogy hiteltelenítsék a bátor, 
elveiért és az Egyházért feltétlenül 
kiálló Mindszenty-képet. A fegyház 
épületét a tömeg reakciójától tartva 
250, az ÁVH állományába tartozó 
egyén őrizte. A tárgyalásra poli-
tikailag megbízható személyeket 
engedtek be, a külföldi tudósítókat 
is megválogatták. Fotók, film- és 
magnófelvétel készítését megtil-
tották. A tárgyaláson a vádat Ala-
py Gyula népügyész képviselte. A 
vádlottak és tanúk első listája janu-
ár 17-ére állt össze, végül a perben 
a prímás mellett további 6 vádlott 
szerepelt: Baranyay Jusztin és Za-
kar András, Esterházy Pál, Nagy 
Miklós, Ispánki Béla és Tóth Lász-
ló. A színpadiasan megkomponált 
perben először Baranyayt és Zakart 
hallgatták meg, hogy a bíborosra 
nézve súlyosan terhelő vallomásaik 
előkészítsék a terepet a prímás val-
lomása számára. A többi vádlottat 
február 4-én hallgatták ki, február 
5-én pedig a védelemé volt a szó, de 
ezek érdemi kifogásokat nem tar-
talmaztak a váddal és az eljárással 
szemben. Az utolsó szó jogán fel-
szólalhattak a vádlottak is. Mind-
szenty élt ezzel a lehetőséggel.

Határozottan, tagoltan és érthető-
en adta elő beszédét. Hangsúlyozta, 
hogy soha nem állt szándékában az 
állami törvényekkel ütközni, ha ez 
meg is történt, nem a nép ellensége, 
nincs baja sem a munkássággal, sem 
a földművesekkel, sőt az Egyház 
sem kéri vissza a szorgalmas kisem-
berektől a földet. Úgy érzi, nem volt 
a béke ellen, csak tartotta magát bi-
zonyos előfeltételekhez (itt minden 
bizonnyal a Szentszékkel a diplomá-
ciai kapcsolatok helyreállítására, az 
1946-ban betiltott katolikus egye-
sületek és katolikus napilap engedé-
lyezésére, valamint a vallásellenes 
támadások beszüntetésére utalt a 
bíboros, amit korábban az államha-
talommal történő tárgyalások előfel-
tételeként fogalmazott meg). Az íté-
lethirdetésre február 8-án került sor, 
ahogy az MDP PB előre eltervezte. 
A köztársaság megdöntésére irányu-
ló szervezkedésben, hazaárulásban 
és több vádpontban valutacsalásban 
ítélték bűnösnek. Életfogytiglani íté-
lete 1949. július 9-én vált hatályossá.

A rendszerváltást követően, 1989-
ben a Legfőbb Ügyészség perújrafel-
vételt rendelt el, az 1990. évi XXVI. 
törvény pedig kimondta a felülvizs-
gált elítélések, így Mindszenty ítéle-
tének semmisségét. A perújrafelvétel 
hivatalos lezárására és Mindszenty 
József teljes körű rehabilitációjára 
2012 márciusában került sor.

A szerző az MTA-PPKE 
Fraknói Vilmos Római Történeti 

Kutatócsoport tagja

Nagy lépés történt Mindszenty bíboros 
boldoggá avatási ügyében

Ferenc pápa jóváhagyta azt a ha-
tározatot, amely megállapítja, 
hogy Mindszenty József bíboros, 
esztergomi érsek, Magyarország 
prímása hősies fokban gyakorolta 
a keresztény erényeket. Erdő Pé-
ter bíboros Rómában számolt be a 
fejleményekről egy közlemény for-
májában – adta hírül február köze-
pén a Pápai Magyar Intézet.

„Nagy örömmel értesültünk róla, 
hogy Ferenc pápa jóváhagyta azt 
a határozatot, amely megállapítja, 
hogy Isten szolgája, Mindszenty Jó-
zsef bíboros, esztergomi érsek, Ma-

gyarország prímása hősies fokban 
gyakorolta a keresztény erényeket.

Ezentúl tehát hivatalosan is tisz-
teletreméltónak nevezhetjük őt. 
Fontos lépés ez a boldoggá avatás 
felé, hiszen most már az imameg-
hallgatások és csodák felülvizs-
gálata kezdődik. Ennek pozitív 
eredménye megmutathatja, hogy 
Mindszenty bíboros személyére 
nemcsak úgy tekinthetünk, mint 
példaképünkre, hanem hathatós 
közbenjárásával támogatni is tud 
minket” – írta közleményében 
Erdő Péter bíboros.

Mindszenty József testileg és lelkileg is megtörten a Népbíróság előtt
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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

Petrás Éva:
70 évvel ezelőtt indult emigrációjába Barankovics István,  

a Demokrata Néppárt főtitkára 
A Néppárt sorsa eldőlt. Legnagyobb 
tévedésem volt, hogy a Néppártot a vá-
lasztásokon megtűrtük és másfél évig 
hagytuk, hogy a demokrácia ellensé-
geként működjék. Most elveszi méltó 
büntetését. Az az út azonban, amelyen 
a többi ellenzéki pártok jártak, nem áll 
nyitva a Néppárt előtt. (...) Mindszenty 
elveszi méltó büntetését, bármit csinál 
a Vatikán, és bármit tesznek külföldi 
barátai. A Néppárt pedig fel fog oszla-
ni, de nem úgy és nem akkor, ahogyan 
és amikor Ön gondolja. Az időt és a 
feloszlás indokát majd én fogom meg-
mondani.”  E szavakat Rákosi Mátyás, 
a Magyar Dolgozók Pártjának főtit-
kára mondta Barankovics Istvánnak 
a Mindszenty-per megkezdése előtt 
néhány nappal, 1949. január 25-én, 
egy „sorsdöndő beszélgetés” és egy 
drámai politikai válság, a pártállami 
diktatúrába torkolló, demokrácia utó-
védharcát jelentő küzdelem végén. 

Miután Barankovics nem volt haj-
landó a Rákosi által ekkor követelt ön-
feloszlatási nyilatkozatot megadni és 
Rákosi fenyegetésnek beillő zsarolásai 
után afelől sem maradhatott kétsége, 
hogy személyes szabadsága is veszély-
ben van, nem maradt más út számára, 
mint az emigráció.

Már az Egyesült Államokban ké-
szített későbbi visszaemlékezésében 
a következőket mondta emigrációba 
kényszerítésének körülményeiről: „A 
szökésen kívül semmilyen más lehe-
tőséget nem láttam arra, hogy Rákosi 
lelkiismeretlen tervét meghiúsíthas-
sam. Azt tudtam, hogy amíg szabad 
vagyok, a kívánt nyilatkozatot nem 
adom meg, de egyetlen pillanatra sem 
áltattam magam azzal, hogy a politikai 
rendőrség módszereinek ellent tudok 
állni. Ehhez nem elég lelkierő, de sze-
rencsés fizikai és pszichikai alkat is 
kell... Sem az emigráns sorsot, sem a 
hazatérés idejét illetően semmiféle illú-
ziót nem tápláltam. Világosan tudtam, 
hogy mit vállalok, és hogy mit veszítek, 
mert a magyar nemzet az én egyetlen 
földi örökkévalóságom és csak egy ha-
zám van, Magyarország. A szökés el-
határozása volt életem legnehezebb és 
legkeserűbb döntése, de világosan tu-
datában voltam annak is, hogy egyedül 
a szökés adott esélyt arra, hogy a párt 
feloszlatását a Rákosi által követelt 
gyalázatos deklaráció nélkül nyilvá-
nosságra hozhassam, mert sem a saj-
tóban, sem a parlamentben otthon nem 
volt módom nyilatkozni. Egyedül a szö-
kés adott esélyt arra, hogy a Néppárt 
képviselőit – akikkel szemben kötele-
zettséget éreztem – megvédjem, hogy 
belőlük akaratuk ellenére a Rákosi ál-
tal kívánt nyilatkozatot kikényszerítsék, 

vagy nevükben kiadják. Rákosi tervé-
nek nyilvánosságra hozatala ugyanis 
a Néppártból kikényszerítendő vagy 
nevében kiadandó ilyen nyilatkozat 
politikai értékét a kormány szempont-
jából megsemmisítette. Egyedül a szö-
kés adott esélyt arra, hogy az erkölcsi 
öngyilkosságtól megmeneküljek. S vé-
gül, egyedül a szökés adott esélyt arra, 
hogy a nemzeti katolikus egyház tervét 
leleplezzem, ettől a kezdeményezéstől 
a kormány kedvét elvegyem. Szökésem 
sikerült és ezeket a célokat el is értem. 
Én az emigrációba nem önként jöttem, 
én kényszerültem.”

1949. február 2-án felesége, továbbá 
Jánosi József jezsuita páter és Blaskó 
Mária írónő, a Szív újság gyermekro-
vatának vezetője társaságában az ame-
rikai követség gépkocsiján elhagyta az 
országot. Bécsbe érkezve nyilatkozatot 
adott a külföldi sajtó számára, amely-
ben bejelentette a DNP munkájának 
szüneteltetését. Döntését a következő-
képpen indokolta: „A múlt év decem-
berében a legutolsó parlamenti beszé-
demben kifejtettem, hogy a kormánynak 
a szabadságjogokat megsemmisítő po-
litikája következtében a Néppárt még 
az eddigi legszerényebb keretek között 
sem tudja működését folytatni annak a 
programnak a szellemében, amelyet a 
választók helyeseltek. E helyzetből azt 
a következtetést vontam le, hogy mi a 
párt léte helyett inkább elveinket fogjuk 
választani.” Ily módon a kommunista 
pártfőtitkárnak nem lett teljes mérték-
ben igaza, sem a feloszlatás idejét, sem 
indokát nem ő mondta meg. Politikai 
szándékai azonban végül is teljesültek: 
a Magyarországon maradt képviselők 
egy csoportját a berendezkedő kom-
munista hatalom arra kényszerítette, 
hogy a párt „politikai bizottsága” ne-
vében mondja ki a DNP megszűnését. 

Az 1949. február 4-én 
hozott határozatot az or-
szággyűlés március 10-i 
ülésén tudomásul vette. 
Az 1949-es választások 
után pedig végérvényesen 
megszűnt a volt koalíciós 
és ellenzéki pártok – köz-
tük a Demokrata Néppárt 
– már egyébként is for-
mális működése annak 
ellenére, hogy sem ekkor, 
sem később nem született 
törvény vagy rendelet e 
pártok megszüntetéséről. 
A kereszténydemokrácia 
politikai képviseletére ezt 
követően negyven évig 
nem is nyílt lehetőség.

A kommunista teljha-
talom kialakulásával a ma-
gyar kereszténydemokrácia 

története két szálon haladt tovább: itt-
hon és az emigrációban. Magyarorszá-
gon intézményes működésre a félelem 
légkörében gondolni sem lehetett: az 
itthon maradottakra a közéletből való 
kiiktatás, különböző retorziók, konstu-
rált perek, börtön, internálás, rendőrha-
tósági felügyelet, mindennapossá váló 
hatósági zaklatás és állambiztonsági 
megfigyelés várt. A párt vezetőjén kí-
vül – több hullámban – tíz keresztény-
demokrata országgyűlési képviselőnek 
azonban sikerült átlépnie az országha-
tárt, és többen emigráltak a DNP szim-
patizánsai, illetve a társadalmi bázisá-
nak tömegét adó KALOT-tagok közül 
is. Így az emigráns csoportnak óriási 
szerep jutott a kereszténydemokrata ér-
tékek megőrzése és későbbi generációk 
felé közvetítése terén.

„Emigrációba nem megy az ember, 
hanem kényszerül” – írta Barankovics 
István naplójában az ország elhagyá-
sát megelőzően, s ez a megállapítása 
hűen tükrözi viszonyát az emigráció-
hoz: gyökereitől és természetes szelle-
mi-kulturális környezetétől elvágva a 
Magyarországért való tevékenykedés 
lehetőségének csupán minimális esé-
lyével kellett megbarátkoznia, akárcsak 
a külföldre menekülő többi keresztény-
demokratának és a demokratikus ma-
gyar ellenzék sok más tagjának. 

Azonban Barankovics és társai em-
beri és politikusi nagyságát bizonyít-
ja, hogy a szűk mozgásteret folyama-
tosan tágítani igyekeztek: helyzetük 
rendeződése után azonnal elkezdtek 
Magyarország, a magyar demokrácia 
és a kereszténydemokrácia jövője ér-
dekében politizálni. Egyrészt élénken 
részt vettek a demokratikus magyar 
emigráns szervezetek munkájában, 
másrészt létrehozták az elnyomott ke-

let-közép-európai nemzetek emigráns 
kereszténydemokratáinak szervezetét, 
a Közép-Európai Kereszténydemokra-
ta Uniót (Christian Democratic Union 
of Central Europe – CDUCE). Ezeken 
a fórumokon keresztül lehetőségük 
volt a világ vezető politikusai és köz-
véleménye elé tárni a magyarországi 
eseményeket.

A demokratikus magyar emigráns 
szervezetek közül kiemelkedett a Ma-
gyar Nemzeti Bizottmány (Hungarian 
National Council) szerepe, amelyet az 
1947-es menekülthullámmal kikerült 
magyar politikusok alapítottak azzal 
a céllal, hogy az otthon megkezdett 
anti-kommunista politikai küzdelmet 
idegenben folytassák. Az ekkorra már 
kialakuló hidegháborús világpolitikai 
helyzetben tevékenységükhöz támo-
gatást kaptak az Amerikai Egyesült 
Államoktól a Szabad Európa Bizott-
ságon (Committee for a Free Europe) 
keresztül, az MNB 13 fős Végrehajtó 
Bizottságára pedig kvázi ellenkormány-
ként tekintettek. A Magyar Nemzeti 
Bizottmány Végrehajtó Bizottságának 
tagjai közé tartozott a Vallás- és Közok-
tatásügyi Bizottság vezetőjeként 1951-
től Barankovics is. Ő még az Egyesült 
Államokba érkezése és ottani letelepe-
dése előtt, Ausztriából küldte meg Nagy 
Ferenc volt miniszterelnöknek azt az 
„Egységtörekvések és Magyarország” 
című tanulmányát, amelyben Magyar-
ország érdekében sürgette az emigráció 
egységének megteremtését, 1952-ben 
pedig kidolgozta „Az emigráció kultúr-
politikai programja” című tervezetét. 

Ennek bevezetőjében a demokrati-
kus magyar emigráció munkáját a ma-
gyar történelem két sikeresnek látott 
emigrációs tevékenysége – a két világ-
háború közti „bolsevista” és az 1848-as 
– mellett pozícionálta. Ezek előterében 
határozta meg az 1947-es emigráció 
kultúrpolitikai feladatait annak érdeké-
ben, hogy szintúgy sikeresen termeljen 
ki és őrizzen meg egy saját ügyében 
cselekvőképes elitet. Egység és hagyo-
mányátadás – tehát e két kulcsmoz-
zanat köré szerveződött Barankovics 
emigrációjának első néhány esztende-
je. Az emigráns politikai szervezetek 
munkájában való tevékeny részvétel 
mellett érdeklődése azonban egyre 
inkább a politikaelméleti kérdések irá-
nyába fordult. Az 1956-os forradalom 
után Barankovics és az emigráns ke-
reszténydemokraták várakozási hori-
zontján változatlanul éppúgy a szovjet 
rendszer megszűnése és egy demok-
ratikus Magyarországon feléledő új 
kereszténydemokrata párt állt, mint az 
itthon maradottakén, de ennek létrejöt-
tét ő már nem érhette meg. 

Barankovics István (1906-1974)

Hazank_februar.indd   9 2019. 02. 27.   5:40:25



HAZÁNKFórum10 AZÁN
S-JÚNIUS

Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

A Magyar Országgyűlés 2013-ban 
úgy döntött, hogy január 19-ét a 
magyarországi németek elhurcolá-
sának, elűzetésének emléknapjává 
nyilvánítja. A megemlékezést ezen 
a napon mindig más helyszínen 
tartjuk, kifejezve ezzel, hogy Ma-
gyarország Kormánya osztozik a 
helyi közösségek fájdalmában. Az 
elűzés, az elüldözés történelmi bűn, 
ami olyan népcsoporttal történt, 
amely évszázadok óta szerves része 
a magyar történelemnek, a magyar 
államnak. Ezért engedjenek meg 
egy rövid visszatekintést. 

A németek Magyarországra tele-
pedése szervesen illeszkedik abba 
a népesedési és gazdasági összeu-
rópai folyamatba, melynek során a 
sűrűbben lakott nyugat-európai te-
rületekről Európa keleti felébe ván-
dorolt a népesség, hogy ott új falva-
kat és városokat alapítson. 

Árpád-házi királyaink rokoni kap-
csolatai és a nyugati kereszténység 
révén sok német lovag telepedett le 
Magyarországon, akiknek királyi 
birtokokat adományoztak. A lova-
gok és a szerzetesek szívesen hoztak 
magukkal német népességet, akiket 
birtokaikon telepítettek le. 

Az erdélyi szászok 12–13. szá-
zadi letelepedésének legfőbb sajá-
tossága az volt, hogy a földbirtokot 
nem egyenként, hanem csoportosan 
kapták királyi adományként. Ott-
honi mintára zárt falurendszerben 
éltek. Az Andreanumnak, azaz 
II. Endre 1224-ben kiadott királyi 
kiváltságlevelének köszönhették, 
hogy közel 650 éven keresztül meg-
tarthatták politikai autonómiájukat, 
megőrizték etnikai különállásukat, 
jellegzetességeiket.

A tatárjárás népvesztesége után 
IV. Béla reformpolitikája követ-
keztében újabb német bevándorlási 
hullám vette kezdetét. Érdekesség, 
hogy a tatárjárást megelőzően az új 
típusú parasztgazdaság modelljét a 
német telepesek hozták magukkal. 
A német földön elterjedt „Bauerle-
hen” mintájára a 13. század derekán 
kezdték felosztani a falvak határait 
telkekre, melyhez megfelelő nagy-
ságú szántó és a haszonélvezetek-
ből (legeltetésből, erdőhasználatból 
stb.) részesedés járult. A szabad 
költözés is ennek az új rendszernek 
volt a vívmánya.

A második honalapítóként tisztelt 
királyunk nagymértékben előmoz-
dította a felvidéki ércbányászat fel-
lendülését azzal, hogy e területeken 
csak németek, szászok telepedhet-
tek le. Megjegyzem, hogy maga a 
szász elnevezés nem a származási 

helyre utalt, hanem azon németek 
gyűjtőneve, akiket az úgynevezett 
szász jog alapján telepítettek ide, 
több hullámban, főként Erdélybe és 
a Szepességbe. 

A német betelepítések áttekin-
tésekor nem feledkezhetünk meg 
Mária Teréziáról, aki a törökdúlás 
utáni kiüresedett országrészekbe 
hívta a svábokat, akik nagymérték-
ben hozzájárultak munkájukkal az 
ország gyarapodásához és fellendü-
léséhez.

Elek lakossága megszenvedte a 
történelmet.

Nem volt elég, hogy 1945-ben 945 
főt hurcoltak el jóvátételi kényszer-
munkára, azaz malenkij robotra a 
Szovjetunióba. Több mint százan 
haltak meg kinn az embertelen kö-
rülmények miatt. 

Azok közül, akik hazatértek, so-
kan megdöbbenve tapasztalták, hogy 
időközben az itthon maradt család-
tagjaikat Németországba száműz-
ték. Nem lehet tudni pontosan, hány 
főt érintett ez a gaztett, nagyságren-
dileg legalább 5000 embert.

És miért? A II. világháború után 
hatalomra került politikai erők 
megosztottak voltak a „svábok 
kollektív felelősségre vonásának” 
kérdésében. Azonban a már akkor 
meghatározó szerepet játszó Kom-
munista Párt ellentmondást nem 
tűrően az elűzésüket követelte. Így 
az Ideiglenes Kormány 1945. de-
cember 29-én megjelentetett ren-
deletével elindította a kényszerű 
kitelepítés bűntettét. Az elűzetés, 
amely az ország északkeleti részét 
leszámítva minden németek által 
lakott régiót érintett, 1946. január 
19. és 1948. június 15. között zajlott 
három hullámban, és mintegy 200 
ezer embert érintett. 

A hivatalos elnevezés kitelepítés 
volt, de ez a szó messze állt az igaz-
ságtól. Amit kitelepítésnek hívtak, 
az valójában a magyarországi svá-
bok megbélyegzését, megalázását, 
kifosztását és elűzését jelentette. 
Megfosztották őket a házuktól, és 
megfosztották őket a hazájuktól. 
Korábbi életükből annyit vihettek 
magukkal Németország porig bom-
bázott városaiba, amennyi egy 50 
kilogrammos batyuba belefért. 

De ne gondoljuk, hogy a kitelepí-
tések története speciálisan magyar 
gyakorlat volt, hiszen nem is itthon 
döntöttek róla. A magyarországi 
németség sorsa már 1943. decem-
ber 1-jén, a teheráni konferencián 
eldőlt.

Franklin Delano Roosevelt ame-
rikai elnök már ekkor felvetette Né-

metország és Lengyelország jövő-
jének kérdését, Winston Churchill 
brit miniszterelnök pedig közölte, 
hogy a Szovjetunió nyugati határai 
miatt nyugatabbra kell tolni a len-
gyel határt is a németek rovására, 
így áttelepítésekre is sor kerülhet. 
Erre harapott rá Sztálin és terjesz-
tette ki igényét a német lakosságú 
Königsbergre és a Memel-vidékre. 
És ezután került sor Európa-szerte 
9 millió német átkergetésére a ha-
tárokon.

Ne feledjük, hogy a számok és 
a politika diktálta imperatívuszok 
mögött emberek, emberi életek és 
családi sorsok vannak. Nem feled-
jük, mert nem feledhetjük! 

Van még egy másik fájó dolog is, 
amiről ma már határozottabban be-
szélhetünk, mert beszélnünk kell. 
Amit a világ el akar feledni, azt el is 
feledi. A filmipar több alkotással is 
bemutatott a világnak – a második 
világháborútól a vietnami háborúig 
– sok mindent, de a kitelepítésekről 
és a Gulagról hallgatás van. 

Ezt a hiátust enyhítette Szász Já-
nos 2017-ben készült filmdrámája, 
az Örök tél, amely a Gulag-táborok-
ba hurcolt több százezer, némaság-
ra ítélt áldozatnak állít emléket. De 
ez csak egy lépésnek tekinthető az 
előttünk álló, ránk váró útból. 

Az 1941-es népszámlálás sze-
rint Magyarországon körülbelül 
félmillió német származású állam-
polgár élt. A világháború, a szov-
jet megszállás, a „malenkíj robot-
ra” hurcoltak tömegei és végül az 
erőszakos „kitelepítés”, elűzetés 
következtében az 1949. évi nép-
számláláskor csupán 22 ezer 455-en 
vallották magukat német anyanyel-
vűnek, és mindössze 2600-an né-
met nemzetiségűnek.

A 2011. évi népszámlálás során a 
nemzetiséghez tartozás összes mért 
tényezőjét figyelembe véve a német 
nemzetiséghez tartozók száma 185 
ezer 696 fő volt. Közülük 38 ezer 
248 személy vallotta anyanyelvé-
nek a németet, német nemzetiségű-
nek pedig 131 ezer 951 fő jelölte 
magát. A 2014. évi helyhatósági vá-
lasztások után 406 települési német 
nemzetiségi önkormányzat alakult. 
A területi önkormányzatok száma 
13, tizenkét megyei és a fővárosi 
önkormányzat.

Elek városa négynemzetiségű te-
lepülés, ahol német, szlovák, román 
és roma önkormányzat is műkö-
dik, fontos történelmi és kulturális 
hagyományokkal rendelkezik. A 
községet a törökdúlást és a 15 éves 
háború pusztításait követően német 

telepesekkel népesítette be báró 
Harruckern János György 1724-
ben. Ezután Elek töretlen fejlődés-
nek indult, az 1854-es források már 
mezővárosként említik. Ennek a 
folyamatnak a trianoni békeszerző-
dés vetett véget, Elek elvesztette pi-
acainak jelentős részét, határ menti 
településsé vált.

A történelmi viszontagságok 
ellenére a helyi lakosság őrzi ha-
gyományait és kötődéseit. Nagyon 
fontos a kapcsolattartás az itthon 
maradottak és a Németországban 
élők között. Kétévente rendezi meg 
a város az elekiek világtalálkozóját, 
legutóbb 2018. augusztus első hét-
végéjén. 

Az itt élők hozzáállását dicséri, 
hogy 2001 augusztusában, tehát jó-
val az emléknap törvénybe iktatása 
előtt, az országban egyedülálló szo-
borkompozíciót avattak, ami emlé-
ket állít az elűzötteknek. Az emlék-
művet a Szegeden élő Kligl Sándor 
szobrászművész készítette. 

Az Eleki Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2016-ban emléktáb-
lát avatott a „jóvátételi munkára” 
elhurcoltak tiszteletére. Az em-
léktábla az Eleki Strifler, későbbi 
nevén Leimen-ház falán található; 
itt van felsorolva a 945 elhurcolt 
eleki neve. Az emléktáblát Corvus 
Kora Róbert lökösházi művész ké-
szítette. Az avatáson még öt túlélőt 
köszönthettek, akik elszenvedték a 
szovjetunióbeli kényszermunkára 
hurcolást. 

Kell még valamiről beszélnünk, 
és sajnálatos, hogy ezt a 21. század 
második évtizedének végén még 
mindig szóba kell hozni. Az Euró-
pai Unióban van, ahol a mai napig 
nem hajlandóak a jogrendből a Be-
nes-dekrétumokat kitörölni. Azokat 
a dekrétumokat, amelyek a németek 
és a magyarok kollektív bűnösségét 
deklarálták, amelyek teljességgel 
összeegyeztethetetlenek az Európai 
Unió Alapjogi Chartájával. Brüsz-
szelnek ez nem szúr szemet… Az 
eleki emlékmű és az emléktábla ezt 
is elénk idézi.

A nemzeti kormány nevében is 
szívből köszöntöm Önöket, és elis-
merésemet fejezem ki, hogy őrzik 
és ápolják a múltat, hagyománya-
ikat, őseik emlékét. És mint őseik 
oly sok évszázadon át, építik Ele-
ket, építik Magyarországot.

A kormányfő helyettese a 
Békés megyei Eleken tartott 
megemlékezésen mondta el 

beszédét 2019. január 19-én

A magyarországi németek elhurcolásának és elűzésének emléknapján

Semjén Zsolt:
Nem feledjük, mert nem feledhetjük! 
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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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védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Surján László: 
Az emberi természet meggyalázása

Naturam expellas furca, tamen usque 
recurret. Már régen rájött az emberi-
ség, hogy a természetet nem lehet fur-
kósbottal elűzni, ha meg is próbálják, 
mindig visszajön.

Európát hamis próféták támadják, 
akik haragtól részegültek és mámoro-
sak a rivaldafénytől.

Kontinensünk a csatornán, illetve 
az Atlanti-óceánon túli szövetségesei, 
akik már kétszer is megmentettek az 
öngyilkosságtól, most magára hagyták 
Európát. Európa így védtelen a Kreml 
urának arcátlan beavatkozásai ellen. Az 
európai eszme a szemünk előtt esik szét 
darabjaira – ez a helyzetértékelése har-
minc jelentős embernek, akiknek volt 
befolyásuk Európa-féltő kiáltványukat 
megjelentetni számos tekintélyes lapban. 
Nehéz, valójában reménytelen észér-
veket felvonultatni egy érzelemvezérelt 
vízió félelmei ellen. Egy ilyen érv lehetne 
például rámutatni, hogy ha Vlagyimir 
Putyin az egyik fő veszély, akkor először 
is az oroszoktól való energiafüggőséget 
kellene felszámolni, s nem új tenger alatti 
gázvezetéket finanszírozni. Márpedig ez 
ügyben nem a kárhoztatott populistának 
kinevezettek a tettesek.

A megtévesztett európaiak a hamis 
próféták gerjesztette mérgező lég-

körben indulnak az európai választá-
soknak, véli Bernard-Henri Lévy, aki 
jegyzi a The Guardianban megjelent 
szöveget, harminc társával, köztük 
Heller Ágnessel és Konrád Györggyel. 
Harcolj Európáért, különben tönkrete-
szik, így próbálják felrázni a csöndes 
többséget.

Furcsa helyzet. Akárhogy nézem, 
nem illik rám és politikai barátaimra az 
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ni saját önzéseiken és testvért látni a 
másikban. Ha a magamfajták győznek 
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csolni a terjedő és részben buta mód 
importált antiszemitizmusnak, s nem 
kerül sor mindarra a katasztrófára, 
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Nem látom, hogy Európa bárme-
lyik nemzete egy másik nemzet ellen 
fordulna, hacsak nem a szabadságuk 
érdekében. Ugyanakkor tudom, hogy 
a testvérek nem azonosak egymással. 
Még az ikrek sem. Ahogy minden 
ember egyéniség és szabad lény, úgy 
megvan a maga egyénisége minden 
nemzetnek is, és meg kell legyen a sza-
badsága is. Aggódom, de mástól félek, 

mint a harcias kiáltvány szerzői. Attól 
tartok, hogy amennyiben az ő felfogá-
suk győz, elvész az a szabadság, ami itt 
a mi vidékünkön csak harmincéves.

Ők attól félnek, hogy az önnön ér-
téküket becsülő, önazonosságuk tu-
datában lévő nemzetek nem képesek 
összefogni és együtt építeni az európai 
közösséget. Én attól tartok, hogy az 
európai civilizáció akkor bomlik fel, 
ha alkotóelemei, a nemzetek elveszítik 
saját magukat. Ha szabad így monda-
ni, a lelküket. Az önazonosságukat. 
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amire az európai közösség épült: az 
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gyümölcslevest, a szegedi halászlét, a 
román csorbát, a francia hagymalevest, 
a lengyel káposztalevest és a spanyol 
gazpachót, abból bizony moslék lesz. 
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Lévy úr filozófus. Mégsem gondol-

ta végig, hogy az, amitől ő és társai 
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európai patrióták, állítják. Nem lehet 
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Ezért akarok túllépni Trianon meg-
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lamicske magyar értéket is mutatni 
nekik. Miért volna ez bűn? Hiszen ez 
Európa: szabad nemzetek szabad szö-
vetsége.
Egysége és nem azonossága.

A szerző a KDNP tiszteletbeli 
elnöke, az Európai 

Parlament volt alelnöke

Semjén Zsolt:
Ápolni a nemzet nagy értékeit
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A hungarikum-törvény, mely 2012. 
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jellemző tulajdonságával, egyediségével, 
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rek megkérdezi, hogy „Papa, hát az au-
tomata sebváltót ki találta fel?” Az apa 

már félve lapozza fel a lexikont, és azt 
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Pannonhalma és a tárogató is. 

És a fröccs is felkerült a hungariku-
mok listájára. Itt még a napot is tud-
juk, Fáy András 1842. október 5-én 
fóti pincéjébe hívta szüretre barátait. 
Ott volt Vörösmarty és Jedlik Ányos 
bencés szerzetes, az elektromotor és a 
dinamó feltalálója. A szüretre magával 
vitte a világ legelső szódásüvegét, majd 
a házigazda és a vendégek elképedésé-
re elkészítette a Fáy-birtokon a legelső 
fröccsöt, amit németesen spriccernek 
nevezett el. De ott volt Vörösmarty 
Mihály is, akinek ez a német szó nem 
tetszett, ki is találta nyomban, hogy: 
fröccs. Hangutánzó szó is, a dolog lé-

nyegét is tartalmazza, egyszóval töké-
letes. Olyannyira, hogy ma is milliók 
használják. Ilyen az, amikor a fizika és 
a költészet találkozik. 

Ebben a történetben ismerjük a felta-
lálót és a névadót is. De van olyan, ahol 
mindkettő ismeretlen, csak a mű közis-
mert: a kovászos uborka esetében bölcs 
erdélyiek találták ki, hogy az uborka egy 
kis kenyérrel, tejsavas erjesztéssel ön-
magától válik savanyúsággá. Meglepő, 
hogy erre a gasztronómia iránt oly fogé-
kony nagyvilág a mai napig nem jött rá 
és nem is ismerte fel. A másik a szalonna 
és a hagyma. Derék magyar szántóvető-
ink évszázadokon át ették, nem is sejtve, 
hogy a koleszterint – amiről persze fogal-
muk sem volt – épp a vöröshagyma ellen-
súlyozza. Kedves Barátaim, van, amikor 
ilyen egyszerű, ami zseniális.

Gratulálok Önöknek, és Magyar-
ország kormánya nevében köszönöm 
Önöknek, hogy őrzik és ápolják, tudják 
és tudatosítják egy nagy nemzet nagy ér-
tékeit, Hazánk és az egész világ javára!

Magyarország miniszterelnök-
helyettese fenti beszédét a 

Hungarikumok Klubja rendezvényén 
mondta el az Országházban, 

2019. január 23-án

Hazank_februar.indd   11 2019. 02. 27.   5:40:25



HAZÁNKMozaik12 AZÁN
S-JÚNIUS

Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI
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– 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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Széchenyi Aranyérem kitüntetésben részesült Latorcai János 

A Széchenyi Tudományos Társaság 
Alapítvány névadójának, a Legna-
gyobb Magyarnak egyik legfonto-

sabb intelmét szem előtt tartva – mi-
szerint az ember annyit ér, amennyit 
használ – 2006 óta évről évre a Tár-
saság legrangosabb elismerésének 
számító Széchenyi Aranyérem kitün-
tetésben részesíti mindazokat, akik 
különösen sokat tettek a szabadságért, 
a függetlenségért és a demokráciáért.

Ebben az évben Latorcai János pro-
fesszor, az Országgyűlés alelnöke szak-
mai-tudományos munkássága, valamint 
közéleti-politikai tevékenysége elisme-
réseként érdemelte ki a rangos díjat, 
melyet korábban a tudomány, a kultúra 
és a közélet olyan neves személyisé-
gei vehettek át, mint Kosáry Domokos 
és Vizi E. Szilveszter, a Tudományos 
Akadémia korábbi elnökei, vagy éppen 
Václav Havel, a Cseh Köztársaság egy-

kori elnöke és Joschka Fischer korábbi 
német külügyminiszter.

Az Alapítvány kuratóriumának 
döntése alapján idén Latorcai János 

mellett Bajkai István országgyűlési 
képviselő, valamint Patarcsics Éva 
kardiológus főorvos részesült eme 
rangos elismerésben.

KDNP.HU

Latorcai János és felesége,  Latorcai-
Ujházi Aranka

Magyar múltról és 21. századi kihívásokról a 
Kereszténydemokrata Esten 

„Értékrend, közösség, párbeszéd” – ez 
a mottója a Kereszténydemokrata Es-
tek rendezvénysorozatnak, melynek 
februári összejövetelén Rétvári Bence, 
az EMMI miniszter-helyettese és Hor-
váth-Lugossy Gábor József, a Magyar-
ságkutató Intézet főigazgatója osztot-

ta meg gondolatait a meghívottakkal.  
   Harrach Péter, a Magyar Keresz-
ténydemokrata Szövetség elnöke kö-
szöntőjében az értelmiség felelőssé-
géről beszélt, a pódiumbeszélgetésen 
többek között az újonnan létrehozott 
intézet fontosságáról és a tervezett 

kutatásokról, valamint az egészség-
ügyi fejlesztésekről esett szó.

Az esten közreműködött Megyesi 
Schwartz Lúcia operaénekes és Gráf 
Zsuzsanna Liszt-díjas karnagy zon-
gorán. A vacsora előtti borkóstolón a 
Tiffán pincészet mutatkozott be.

Ismét a horgászoké és vadászoké volt a terep a Hungexpón 
Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes ünnepélyesen megnyitotta a 
Kárpát-medence legnagyobb fegy-
ver-, horgász- és vadászkiállítását, a 

26. FeHoVát a Hungexpo Budapesti
Vásárközpontban.

A miniszterelnök-helyettes sze-
rint ahhoz, hogy a magyar vadászat, 

vadgazdálkodás és vadászati kultú-
ra ismét régi fényében ragyogjon és 
Magyarország vadászati nagyhata-
lommá válhasson, fontos lépéseket 

kellett tenni. Példaként említette a 
fegyvertörvény ésszerűsítését, az 
Országos Vadászkamara szerepének 
megszilárdítását, valamint egy több 
milliárd forintos vadgazdálkodási 
alap létrehozását.

Semjén Zsolt elmondta: a Vadá-
szati Világkiállítás magyarországi 
megrendezése három pillérre épül, 
ezek közül kiemelkedik a Hungex-
po felújítása, a megrendezéshez 
szükséges engedély a világkiállítás 
nemzetközi irodájától, a progra-
mokat pedig kormánybiztos fogja 
össze. A kiállítás magyarországi le-
bonyolításáért felelős projektcéget 
bejegyezték. 

Nagy István agrárminiszter ki-
emelte, hogy a FeHoVa a Kár-
pát-medence vadászainak, horgá-
szainak és természetkedvelőinek 
nagyszabású találkozója, amely 
alkalmat ad arra is, hogy az álla-
mi erdészeti társaságok társadalmi 
szerepvállalását minél szélesebb 
körben bemutassák, ami hozzájárul 
az erdész szakma presztízsének nö-
veléséhez – tette hozzá.

Latorcai János átveszi a díjat Szunai Miklóstól (balra) és Lomnici Zoltántól

Horváth-Lugossy Gábor József, 
Rétvári Bence és Harrach Péter

Vadászsólymok a kiállításon, szemben Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Nagy István agrárminiszter és Kovács 
Zoltán kormánybiztos (a kép jobb oldalán)
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