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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Simicskó István: A járvány és a migráció sem múlt el 

– Mozgalmas hónapokon vagyunk 
túl. Hogyan tekint vissza erre az 
időszakra?
– Érdemes talán egy kicsit tágabb 
összefüggésekben nézni, mert ez a 
század vitathatatlanul a kihívások év-
százada. A próbatételek sora az egész 
világot megrázó, 2001. szeptember 
11-én elkövetett terrortámadásokkal 
vette kezdetét. Az azóta eltelt két év-
tizedben számos megrázkódtatás tör-
tént: háborúk, öngyilkos merényletek, 
ipari és természeti katasztrófák, gaz-
dasági világválság, itthon pedig legin-
kább a 2006-os őszi tüntetéssorozat, 
a devizahitel-válság, a kétezer-tízes 
vörösiszap-katasztrófa, majd az azt 
követő árvizek, a kétezer-tizenötben 
kirobbant migrációs válság, valamint 
a másfél éve tartó pandémia jelenti 
drámai mementóját annak, hogy fo-
lyamatos erőpróba alatt állunk.
– Mit tekint jelenleg a legnagyobb 
kihívásnak?
– A hatékony kormányzás nem csu-
pán a helyes döntések meghozatalát 
jelenti, hanem azt is, hogy a szüksé-
ges és olykor nehéz döntések mögött 
mindenkor kellő társadalmi elfoga-
dottság álljon. Fontos, hogy közvet-
lenül is meghallgassuk az emberek 
véleményét, legyen szó gazdasági, 
családtámogatási vagy az ország biz-
tonságát érintő kérdésekről. Az Orbán 
Viktor miniszterelnök által irányított 
kormányokra mindig is jellemző volt, 
hogy a nemzeti konzultáció segítségé-
vel bevonják az embereket a döntések 
előkészítésébe, és azok meghozásá-
nál figyelemmel vannak az emberek 
véleményére. Ez, ha úgy tetszik, a 
közvetlen demokrácia egyik eszköze, 
egyben a társadalom támogatásának a 
receptje, hiszen az irányt végső soron 
maguk az állampolgárok erősítik meg.
– A múlt héten elindított nemzeti 
konzultációnak milyen tétje van?
– A biztonságpolitikában három ka-
tegóriát különböztetünk meg: kihí-
vások, kockázatok és veszélyek. Ha 
nem kezeljük a kihívásokat, akkor 
veszélyekké tudnak válni. A korona-
vírus-járvány harmadik hullámának 
legyőzése során sikerrel birkóztunk 
meg az előttünk álló feladattal, hiszen 
Magyarországon az egyik legjobb az 
átoltottság, és a regisztrált új fertőzé-
sek száma is kedvezően alakul.

Ugyanakkor a következő megmé-
retést a gazdaság újraindításával, a 
járvány okozta gazdasági következ-
mények kezelésével és a negyedik 
hullám elkerülésével kapcsolatos 
intézkedések jelentik. Az agresszív 
ellenzéki retorika és az ellenzéki 
sajtó álhíresztelései miatt kiemelten 
fontos, hogy az állampolgárok valódi 
álláspontjának az ismeretében hoz-
zunk döntést az egész közeli jövőn-
ket meghatározó kérdésekben.
– Mi az oka, hogy a kérdések kö-
zött ismét megjelent olyan, ami a 
migrációra vonatkozik?
– A járvány kitörése nem jelentette a 
migrációs válság megszűnését. Idén 
itthon csaknem negyvenezer illegális 
határátlépési kísérletet regisztráltak. 
Tekintve, hogy a népvándorlást je-
lentősen tápláló háborús válsággó-
cokat nem sikerült felszámolni, sőt 
ősszel megtörténik a teljes kivonulás 
Afganisztánból, ami várhatóan a tér-
ség destabilizálódását eredményezi 
majd, a világpolitikai folyamatok a 
migráció további erősödésének rém-
képét vetítik előre.
A migráció kezelésével kapcsolatos, 
Európai Unión belüli véleménykülönb-
ségek ismét a felszínre kerülhetnek, 

továbbá a közösségen belül megszapo-
rodó, a migrációhoz köthető terrortá-
madások, illetőleg az Európában meg-
jelenő új vírusmutációk teremtette 
feszült légkörben még nehezebb lehet 
közös álláspontot kialakítani, pedig ez 
létfontosságú lenne a válság hatékony 
kezeléséhez. A tagországok várhatóan 
ismét kénytelenek lesznek maguk gon-
doskodni a saját védelmükről, hasonló-
an ahhoz, ahogy azt Magyarország is 
tette, amikor belső és külső politikai 
támadások kereszttüzében megépítet-
tük a határzárat.
– A családokra vonatkozó kérdése-
ket mennyire befolyásolták a kor-
mányt érő támadások?
– A családok, a gyermeket nevelő szü-
lők mellett mindig is kiálltunk, és ezt 
szeretnénk a továbbiakban is erősíte-
ni. A gyermekek nevelése elsősorban 
a szülők joga és kötelessége. Az ezzel 
ellentétes szexuális propaganda isko-
lába nem való. Magyarország és Eu-
rópa nagyságát és erejét jelentős rész-
ben azoknak a keresztény értékeknek, 
köztük a klasszikus családmodellnek 
köszönheti, amelyek eltüntetéséért oly 
sokan munkálkodnak ma a világban.
Ha valaki képes meglátni az összefüg-
géseket a világpolitikai folyamatok és 

a belpolitikai döntések között, akkor 
rádöbben, hogy valójában egy olyan 
élet-halál harc zajlik a szemünk előtt, 
amely az általunk ismert és sziklaszi-
lárdnak tartott kulturális, nemzeti, val-
lási – tehát alapvetően közösségi – ön-
azonosság felszámolásáról szól. Mivel 
minden közösség egyénekből áll, ne le-
gyen kétségünk afelől, hogy ha mi elbu-
kunk, a globalizáció olvasztótégelyének 
következő célpontjai a gyökerüket vesz-
tett, értékeiktől megfosztott, végletekig 
legyengített egyének lesznek.
Az identitásukban meggyengült és sa-
ját történelmi bűneik súlya alatt meg-
roppant nyugati államok Brüsszelben 
most egy olyan jövőt akarnak ránk 
erőltetni, amely idegen mindentől, amit 
eddig ismertünk és szerettünk.
Brüsszel hiába él vissza hatalmával, 
zsarol és fenyeget, nem mondhatja meg, 
hogyan éljünk. A nemzeti konzultáció 
során azt kérjük az emberektől, hogy 
mondják el véleményüket Brüsszelnek. 
Mi egy erős nemzetek által alkotott Eu-
rópai Uniót képzelünk el. Szeretnénk a 
nemzeti értékeinket, hagyományainkat 
megtartani, és ilyen módon része lenni 
a közösségnek, hiszen a nehézségek-
kel, a kihívásokkal könnyebb szembe-
nézni a szövetségeseinkkel vállvetve.

A 21. század rendkívüli kihívásait hangsúlyozta a Magyar Hírlapnak július elején Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője, aki szerint a jövő évi országgyű- 
lési választás legfontosabb tétje, hogy a Magyarországra leselkedő veszélyekkel szemben egy határozott és egységes vagy pedig egy belső érdekellentétek 
mentén a végletekig megosztott, tehetetlen kormány álljon.
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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
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kezdetű enciklikája
Június 18-án mutatták be a Vatikán-
ban Ferenc pápa Laudato si' – Áldott
légy! kezdetű enciklikáját.

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

Az Országgyűlés elnöke a Kossuth Rá-
dió Vasárnapi újság című műsorában 
az EU jelenlegi állapotáról szólva úgy 
fogalmazott: „néhány nagyarcú nyuga-
ti politikus szereti az orrunk alá dörg-
ölni, hogy ha most akarnánk belépni az 
unióba, akkor úgymond nem vennének 
fel bennünket az állítólagos jogállami 
problémáink, illetve a nézeteink és az 
értétekről vallott véleményünk miatt”. 
A házelnök erre reagálva azt mondta: 
ha most lenne népszavazás, „én egé-
szen biztosan nemmel szavaznék”.

Megjegyezte, a 2003-as csatlakozási 
népszavazáson „sem jó szívvel szavazott 
igennel”, de mindent egybevetve az volt a 
meggyőződése, hogy az EU-tagság Ma-
gyarországnak olyan új dimenziót nyit 
ki, ahol a saját nemzeti érdekei érvénye-
sítésére egy kedvező, demokratikus és 
civilizált keretrendszert kap, amelyben 
ráadásul anyagilag sem jár rosszul.

Kövér László kijelentette: „ez mind 
a mai napig igaz”, majd hangsúlyozta, 
távolról sem gondolja úgy, hogy jobb 
lenne Magyarországnak az unión kí-
vül. Álláspontja szerint „a nácik és a 
kommunisták után” egy újfajta totali-

tárius törekvés veri szét Európát, amit 
„nevezhetünk hol liberalizmusnak, hol 
poszthumanizmusnak, hol mit tudom 
én, micsodának, tehát zöld őrületnek”.

Hozzátette: „olyan mértékű agresszi-
ónak vagyunk kitéve”, a normalitástól 
való olyan mértékű eltávolodást kö-
vetelnek meg szinte normatív módon, 
ami nemcsak a magyarok ellenérzését 
váltja ki, hanem azt szerinte az európai 
emberek döntő többsége „ellenszenv-
vel viseli el”. Úgy összegzett: ha ez így 
megy tovább, akkor az Európai Uniót 
azok teszik tönkre, „akik tőlünk akar-
ják ebben a pillanatban megvédeni”.

Kövér László szerint az EU-ban az 
erkölcsöt mint kategóriát „egész egy-

szerűen kiszorították”, nem 
létezőnek tekintik, és nem 
támogatják az erkölcsökről 
folytatott vitát. „De akkor, 
könyörgöm, az értékek mi-
ről szólnak?” – vetette fel. A 
házelnök szerint ezeket az 
erkölcsi kereteket nemcsak, 
hogy feszegetik, hanem 
szándékosan szétverik az 
európai baloldal képviselői, 

akik az Európai Néppártban ugyanúgy 
megtalálhatók, mint a szélsőbalolda-
lon, a kommunista pártokban.

A 2022-es országgyűlési válasz-
tásokról szólva Kövér László arról 
beszélt, hogy „napról napra nő a tét”, 
ugyanis – mint hangoztatta – „ha visz-
szajönnek azok, akik régen kommunis-
táknak vallották magukat, ma pedig 
európaistáknak vallják magukat, ak-
kor itt kő kövön nem marad”. Szerinte 
nemcsak az „egyébként felemás” rend-
szerváltozás vívmányait kell megvéde-
ni jövőre, hanem olyan eredményeket 
is, mint a rezsicsökkentés és a családtá-
mogatás szerteágazó rendszere.

Úgy vélte: az ellenzék retorikája és 

politikája is „szintet lépett” azzal, hogy 
„gyakorlatilag nyílt zendülést hirdettek 
meg az alkotmányos renddel szemben”. 
Kövér László a 20. századi történelem 
és azon belül is a Tanácsköztársaság 
történetének tanulmányozását ajánlot-
ta az ellenzéki képviselőknek, majd 
kijelentette: „a 133 nap után jött a 134.”.

A házelnök úgy látja, téves kö-
vetkeztetést vontak le az ellenzéki 
képviselők „a volt kommunista nó-
menklatúrából származó tagjaikkal 
együtt” abból, hogy 1989-90-ben és 
1994 között „semmiféle számonkérés, 
retorzió nem történt azokkal szemben, 
akik a diktatúrát addig a nemzet ellen 
fenntartották”. Téves az a hiedelem, 
hogy ez mindig így lesz – jelentette 
ki Kövér László, úgy folytatva: téves 
az a hiedelem, hogy a magyar többség 
megint eltűri „egy terrorista kisebb-
ség randalírozását ebben az ország-
ban”. Az ellenzéki parlamenti akciók-
ra utalva a házelnök azt is leszögezte: 
nem hajlandó eltűrni, hogy „bolhacir-
kuszt” csináljanak az Országgyűlés-
ből és szántszándékkal sértegessék a 
képviselőtársaikat.

Nem engedünk a liberális hálózat politikai 
nyomásgyakorlásának!

A Fidesz és a KDNP nem enged a „li-
berális hálózat politikai nyomásgya-
korlásának”, az az álláspontjuk, hogy 
a magyar családok dönthessék el, ho-
gyan nevelik gyermekeiket – mondta 
a KDNP frakciószóvivője egyik júliusi 
videónyilatkozatában.

Nacsa Lőrinc – a kormánypártok 
véleményét összegezve – hangsúlyoz-
ta: a szülő dolga és felelőssége, hogy 
orientálja gyermekét a szexuális ne-
velés területén, másnak ebbe nincsen 
beleszólása.

A pedofilok elleni szigorú fellé-
pés mellett erről is szól a nemrég 
elfogadott gyermekvédelmi tör-
vény – mutatott rá Nacsa Lőrinc. 
A liberálisok viszont ezt másként 
látják, és „ránk akarják erőltetni 
saját világnézetüket”. Ezért tá-
madják most hazánkat – mondta. 
Kijelentette: nem fognak engedni a 
liberális hálózat politikai nyomás-
gyakorlásának.

„Mi úgy gondoljuk, hogy a magyar 
családok dönthessék el”, hogyan neve-
lik gyermekeiket, és az állam milyen 
törvényekkel segítse és védje őket – 
mutatott rá a KDNP frakciószóvivője. 
Kiemelte: ez egy fontos társadalmi kér-
dés, ezért is szerepel a nemzeti konzul-
tációban.

Nacsa Lőrinc közölte, arra bátoríta-
nak mindenkit, hogy mondja el a véle-
ményét, és együtt üzenjék meg Brüsz-

szelnek: a magyarok sorsáról csak a 
magyarok dönthetnek.

Hollik István is videóüzenetet tett 
közzé a témában. Mint a Fidesz–KDNP 
kommunikációs igazgatója fogalma-
zott, Brüsszel szerint a szülők gyerme-
keik nevelésére vonatkozó kizárólagos 
jogát felülírja az „LMBTQ-propagan-
dával” foglalkozó nemzetközi szerve-
zetek érdeke. Szerinte Brüsszel, amely 
nemrég elküldte kifogásait, megtámad-
ta a magyar gyermekvédelmi törvényt.

„Az a helyzet, hogy kilóg a lóláb, 
nem kell ahhoz jogásznak lenni, hogy 
lássuk, ezek a kifogások teljesen tartha-
tatlanok” –  jelentette ki. A kormány-
párti politikus hangsúlyozta, az EU 
saját alapjogi chartájának 14. cikkelye 
egyértelműen kimondja: a szülők ki-
zárólagos joga, hogy vallási, világné-
zeti és pedagógiai meggyőződésüknek 
megfelelően biztosítsák a gyermekeik 
oktatását.

„Itt meg is állhatnánk, hiszen a gyer-
mekvédelmi törvény épp ezt rögzíti, 
ezért az EU vizsgálata teljesen meg-
alapozatlan, de a következő érvük még 
felháborítóbb” – mondta a keresztény-
demokrata honatya.

Hollik István kiemelte, az EU szerint 
a gyermekek védelme mindennemű 
szexuális propagandától sérti a szolgál-
tatások szabad áramlásának alapelvét. 
Ez azt jelenti, hogy Brüsszel szerint 
a szülők gyermekeik nevelésére vo-

natkozó kizárólagos jogát felülírja az  
„LMBTQ-propagandával” foglalko-
zó nemzetközi szervezetek érdeke – 
mondta a kommunikációs igazgató, aki 
szerint „ez azért elég vérlázító”.

Hangsúlyozta, Brüsszelnek nyilván-
valóan nem tetszik, hogy „mi kiállunk 
a gyermekeink védelme mellett és a 
többi országtól eltérően mi nem va-
gyunk hajlandóak beengedni a szexu-
ális propagandát az iskolákba”. Talán 
jobb lett volna, ha ezt írják le őszintén, 
mert „a jogi érvelésük vérgyengére si-
került” – tette hozzá Hollik István.

Közben Orbán Viktor miniszterel-
nök bejelentette: a kormány gyermek-
védelmi kérdésekben népszavazást 
kezdeményez. A következő kérdések-
ben kérnék ki referendumon a magyar 
emberek véleményét: 1) Támogatja-e 
ön, hogy kiskorú gyermekeknek a 
köznevelésben szexuális irányultságo-
kat bemutató foglalkozást tartsanak?  
2) Támogatja-e ön, hogy kiskorú gyer-
mek számára nemátalakító kezeléseket 
népszerűsítsenek? 3) Támogatja-e ön, 
hogy kiskorú gyermekek számára is 
elérhetőek legyenek nemátalakító keze-
lések? 4) Támogatja-e ön, hogy kiskorú 
gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló 
szexuális tartalmakat korlátozás nél-
kül mutassanak be? 5) Támogatja-e 
ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem 
megváltoztatását bemutató médiatar-
talmakat jelenítsenek meg?

Támogassák 
a nemzeti 

konzultáción a 
200 ezer forintos 

minimálbér tervét!
Töltsék ki minél többen a nemzeti 
konzultációs kérdőívet és támogas-
sák a 200 ezer forintos minimálbér 
tervét – erre szólított fel Hollik  
István videónyilatkozatában.

A kereszténydemokrata honatya 
hangsúlyozta: amikor a baloldal volt 
hatalmon, a fizetések alig nőttek, 
sőt több százezer embertől elvettek 
egyhavi bért is. A baloldal kormány-
zása idején, 8 év alatt mindössze 23 
ezer forinttal nőtt a minimálbér, az 
elmúlt 10 évben viszont a duplájára 
emelkedett – emlékeztetett a kor-
mánypárti politikus, hozzátéve: „itt 
nem állhatunk meg”.

Ezért a Fidesz–KDNP támogatja a 
minimálbér gyors és jelentős emelését, 
ugyanis úgy gondolják: Magyarország 
megerősítését ezzel kell kezdeni, ezért 
a 200 ezer forintos minimálbér terve 
mellett állnak – közölte.

Csak ez biztosíthatja, hogy a gaz-
dasági növekedésből ne csak a vál-
lalatok, hanem a magyar emberek is 
részesüljenek – szögezte le a Fidesz–
KDNP kommunikációs igazgatója, 
aki jelezte: ez a kérdés is része a 
nemzeti konzultációnak.

MTI
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Kormány, párt, frakció

Semjén Zsolt: A kormány örül annak, hogy Ferenc pápa 
elfogadta a Budapestre szóló meghívást

A kormány örömmel hallotta Fe-
renc pápa bejelentését, hogy el-
fogadta a Budapestre szóló meg-
hívást, és tisztelettel várja őt 
szeptember 12-én a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus zá-
rómiséje alkalmából – közölte 
a Miniszterelnökség július első 
vasárnapján. A Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes által jegy-
zett közleményben az olvasható: 

a Szentatya látogatásának részle-
teiről „az ilyenkor szokott módon 
folytatódnak az egyeztetések”.

A közlemény hangsúlyozza: vá-
rakozással tekintenek a katoliku-
sok nemzetközi találkozója elé, 
és a kormány minden szükséges 
segítséget biztosít annak sikeres 
lebonyolításához.

Azóta több részlet is kiderült a 
Szentatya budapesti programjáról. 

Szeptember 12-én, vasárnap reg-
gel nyolc óra előtt érkezik meg a 
Ferenc pápát szállító repülőgép a 
budapesti Liszt Ferenc Nemzet-
közi Repülőtérre. A hivatalos kö-
szöntők után a katolikus egyházfő 
találkozik Áder János köztársasági 
elnökkel, Orbán Viktor minisz-
terelnökkel és a magyar püspöki 
karral a Szépművészeti Múzeum-
ban. Ezután Őszentsége fogadja 

a Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsának és a zsidó 
közösségeknek a képviselőit. A 
Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus záró szentmiséje 11 óra 30 
perckor kezdődik a Hősök terén, 
amelyet Ferenc pápa pontifikál, 
majd a délután folyamán továbbin-
dul Pozsonyba, háromnapos szlo-
vákiai látogatása első állomására.

HAZÁNK

Washingtonban tárgyaltak a KDNP politikusai 

Azbej Tristan, a magyar kormány 
üldözött keresztények megsegíté-
séért és a Hungary Helps (Magyar-
ország Segít) Program (HHP) meg-
valósításáért felelős államtitkára, 
a KDNP alelnöke részt vett és fel-
szólalt a nemzetközi vallásszabad-
ság-csúcstalálkozón (IRFS) a közel-
múltban Washingtonban.

Az Egyesült Államok négy év-
vel ezelőtt tűzte zászlajára, hogy 
otthont ad a világban a nemzetközi 
vallásszabadsággal foglalkozó egy-
házi vezetők, civil szervezetek és 
kormányzatok csúcstalálkozójának 
a szövetségi fővárosban.

Az államtitkár kiemelt előadó-
ként beszámolt a magyar huma-
nitárius modell létrehozásáról és 
eredményeiről. A magyar kormány 
képviseletében hangsúlyozta, hogy 
korunk egyik legnagyobb humani-
tárius válsága a keresztényüldözés, 
amely 340 millió embert érint világ-
szerte, és erről a válságról szerinte 
általában mélyen hallgatnak a nem-
zetközi fórumokon.

Felszólalásában bemutatta a HHP 
eredményeit, köztük azt, hogy az el-
múlt négy évben a támogatásaikkal 
negyedmillió embert értek el világ-

szerte. Ennyi ember számára tették 
lehetővé, hogy a szülőföldjükön 
megmaradjanak, vagy éppen a mig-
rációból visszatérjenek oda. A HHP 
széles körű nemzetközi elismertség-
nek örvend – mondta Azbej Tristan, 
aki ennek több jelét is tapasztalta a 
nemzetközi csúcstalálkozón, amely-
nek közönsége előtt köszönetét fejez-
te ki a magyar kormány és a magyar 
emberek felé többek között Bassár 
Varda iraki káld katolikus egyhá-
zi vezető, Erbíl érseke, Matthew  
Hassan Kukah, a nigériai Sokoto 
katolikus egyházmegye püspöke, 
valamint Andrew Brunson befolyá-
sos közszereplő, baptista tiszteletes.

Az államtitkár a csúcstalálkozó 
mellett számos megbeszélést foly-
tatott amerikai kormányzati sze-
replőkkel: az amerikai nemzetközi 
fejlesztési szervezet (USAID) és 
az amerikai külügyminisztérium 
munkatársaival, kongresszusi kép-
viselőkkel, valamint a vallásszabad-
ság védelme területén munkálkodó 
civil szervezet és egyházi szerveze-
tek vezetőivel. Példaként említette 
Nadine Maenzát, az Egyesült Álla-
mok nemzetközi vallásszabadságért 
felelős bizottságának (USCIRF) 

egyik vezetőjét, Toufic Bak-
linit, az egyik legnagyobb 
amerikai keresztényvédel-
mi szervezet (IDC) elnö-
két, valamint Jos Doumát, 
a nemzetközi vallásszabad-
ság-szövetség főtitkárát.

Azbej Tristan az amerikai 
partnerekkel arról tárgyalt, 
hogy miképpen hosszabbít-
ható meg és terjeszthető ki 
a HHP és az USAID között 
2018-ban aláírt kétoldalú 
együttműködési megállapo-
dás, amelynek keretében a 
magyar és az amerikai kor-
mányzati szerv Irakban az 

üldözött keresztény és az üldözött 
jazidi közösség tagjait segítette meg.

A tárgyalások másik témája az 
volt, hogy kiterjeszthető-e ez a tá-
mogatási forma és együttműkö-
dés az afrikai üldözött keresztény 
közösségekre, illetve Afrikában a 
humanitárius válságövezetekben a 
kiszolgáltatott nők és leánygyerme-
kek megsegítésére.

Azbej Tristan interjút adott az 
üldözött keresztények megsegítése 
és a keresztény értékek védelme 
témakörében a világ egyik legje-
lentősebb konzervatív hírcsatorná-
jának, a Newsmaxnek (bal oldali 
képünkön). Ezen szóba került a ma-
gyarországi gyermekvédelmi tör-
vény és az azzal kapcsolatban ki-
alakult nemzetközi álhírkampány. 
Az államtitkár az interjúban azt 
is kifejtette, hogy Magyarország 
milyen módon lép fel a gyermekek 
elleni támadásokkal szemben.

Július végén Juhász Hajnalka, 
a KDNP országgyűlési képviselő-
je, a párt alelnöke is  Washingtonba 
érkezett Carol Miller republikánus 
kongresszusi képviselő (jobb oldali 
képünkön) meghívására. 

„A kiváló és tartalmas beszélge-
tés során számos fontos témát érin-
tettünk. A magyar kormány a gaz-
daság újraindításával kapcsolatos 
lépésein túl részletesen bemutattam 
a járvány elleni sikeres védekezé-
sünket. Konzervatív értékeket valló 
politikusokként elkötelezett kör-
nyezetvédők vagyunk, és számos 
továbblépési pontot látunk ezen a 
területen. Miller képviselő asszonyt 
különösen érdekelték a klímasem-
legesség eléréséhez vezető, magyar 
kormány által tett vállalások. A 
koronavírus-járvány harmadik hul-
láma után mindannyian érezzük, 
mennyire fontos szerepet töltenek 
be az életünkben a személyes ta-
lálkozások. Ez a külpolitikában is 
így van, mert bizony fontos, hogy 
eredményeinkre, értékeinkre büsz-
kék legyünk, és beszélhessünk is 
róluk” – írta a megbeszélést követő-
en Facebook-bejegyzésében Juhász 
Hajnalka.

KDNP.HU

Azbej Tristan a vallásszabadsággal foglalkozó nemzetközi csúcstalálkozón beszélt a Hungary Helpsről, míg Juhász 
Hajnalka egy republikánus kongresszusi képviselő meghívására érkezett az amerikai fővárosba.
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Kormány, párt, frakció

Ökoturisztikai Központot és Turistaházat adtak át Kőhányáspusztán 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke részvételével július 14-én átadták az ország egyik legcsendesebb helyén, a Vértes belsejében, Gánt–
Kőhányáspusztán a Gróf Esterházy Móric Ökoturisztikai Központot és Turistaházat, melyekhez ösvények, vizesélőhely-bemutató, vadmegfigyelő állomás 
kapcsolódik 800 millió forintot meghaladó beruházással.

Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes köszöntőjében elmondta: a 
létesítmény szellemisége illeszkedik 
a vadászati világkiállítás Egy a ter-
mészettel! jelmondatához. Kőhányás 
az ország egyik legcsendesebb helye, 
ahol a látogatók megtalálhatják a ter-
mészetbe visszatérés felszabadító él-
ményét – fogalmazott.

A Gróf Esterházy Móric Ökotu-
risztikai Központ méltó a névadó 
örökségéhez, aki az országban el-
sőként nyitotta meg erdőbirtokait a 
turisták előtt. A létesítmény környe-
zetbe illően mutatja be a térség kul-
turális, erdészeti és gasztronómiai 
hagyományait – emelte ki a politikus.

Zambó Péter, az Agrárminiszté-
rium erdőkért felelős államtitkára 
elmondta, hogy a tárca irányítása alá 
tartozó erdőgazdaságok és nemze-
tipark-igazgatóságok a 2010 óta tartó 
fejlesztéseknek köszönhetően évente 
5 millió látogatót fogadnak kiépített 
létesítményeikben, további több tíz-
millió alkalommal pedig egészséges 
környezetet kínálnak sétákhoz, ki-
ránduláshoz, hosszabb-rövidebb tú-
rákhoz – ismertette Zambó Péter.

Molnár Krisztián, a Fejér megyei 
közgyűlés elnöke elmondta, a komp-
lex fejlesztés értéke meghaladta a 800 
millió forintot. A Vérteserdő Zrt. a 
Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fej-

lesztési Program keretében kapott 
420 millió forintból alakított ki a Gróf 
Esterházy Móric Ökoturisztikai Köz-
pont tetőterében egy 52 férőhelyes tu-
ristaszállást, melynek földszinti része 
előadótermet, kiállítótermet, Zöld bol-
tot és sváb gasztronómiát is prezentáló 
éttermet foglal magába. 

A Kőhányási tó helyreállításával 
vizes élőhelyeket alakítottak ki, va-
lamint létrehoztak egy tansövényt a 
térség jellemző fafajtáinak bemuta-
tására, illetve a szeptemberben nép-
szerű szarvasbőgés-túrák számára 
vadmegfigyelő-állást építenek.

KDNP.HU – MTI

A magyar erdők évente öt mil-
lió tonna szén-dioxidot vagy  más 
üvegházhatású gázt kötnek meg, 
amely a magyar kibocsátásnak kö-
rülbelül a 8 százaléka – mondta júli-
us közepén Semjén Zsolt Gödöllőn. 
A kormányfő-helyettes a 2021-es 
Egy a Természettel Vadászati és 
Természeti Világkiállítás, valamint 
a Pilisi Parkerdő Zrt. közös em- 
lékerdő-átadó ünnepségén arról be-
szélt, hogy két évvel ezelőtt indult 
útjára az emlékerdők telepítése a 
vadászati és természeti világkiállí-
tás keretében, emléket állítva a ren-
dezvénynek. Hozzátette, hogy mind 
a 22 állami erdészet létesített egy-
egy hektárnyi emlékerdőt, amelyek 
mennyiségi, de legfőképpen minő-
ségi módon javítják a magyar erdők 
arányát.

Semjén Zsolt elmondta: az emlék- 
erdők telepítésével szimbolikusan 
három rossz dolgot szüntetnek meg 
és három hasznos dolgot hoznak lét-

re: megszüntetik a régi kerítéseket, 
amelyekből abszurd módon 8 ezer 
kilométer van a magyar erdőkben, 
és amelyeknek csak egy kis része 
indokolt. Ezen túlmenően elviszik 
a felhalmozódott törmeléket, illetve 
megkezdik az idegenhonos fajok fel-
számolását is. A három hasznos dolog 
pedig az őshonos fajok telepítése, az 
elegyes erdők kialakítása és a több-
szintű erdők létrehozása – fűzte hoz-
zá a kereszténydemokrata pártelnök.

Kovács Zoltán, az Egy a Termé-
szettel Vadászati és Természeti Vi-
lágkiállítás és az ehhez kapcsolódó 
rendezvénysorozat lebonyolításáért 
felelős kormánybiztos  elmondta, 
hogy az emlékerdők kialakítása 
során összesen 200 ezer fa ülteté-
se történt meg, és befejeződött az a 
program is, amelynek a keretében 
550 hektárnyi erdőt telepítettek az 
elmúlt két évben. Hozzátette, Ma-
gyarországon az erdősültségi arány 
megközelíti a 25 százalékot.

Semjén: Zsolt: A magyar erdők évente öt 
millió tonna üvegházhatású gázt kötnek meg

Schanda Tamás: A jelentkezők háromnegyedét felvették valamilyen felsőoktatási képzésre
Több mint 11 százalékkal többen jelentkeztek egyetemekre, főiskolákra, mint tavaly – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és 
stratégiai államtitkára július 23-án budapesti sajtótájékoztatóján.

Schanda Tamás elmondta: 101 ezer 
881-en jelentkeztek a felsőoktatás-
ba, mintegy 11,1 százalékkal töb-

ben, mint tavaly. Közülük 75 ezer 
748-an nyertek felvételt, 81 száza-
lékuk államilag finanszírozott, 19 

százalékuk pedig önköltséges kép-
zésre.

Schanda Tamás beszámolt arról is, 
hogy az agrárium területén 33 szá-
zalékkal, a jog és társadalomtudo-
mányok területén 19, illetve 18 szá-
zalékkal, a műszaki szakokon pedig 
14 százalékkal többen kezdik meg 
tanulmányaikat, mint tavaly szep-
temberben. Ezek mellett az orvos- és 
egészségtudományi területre is több 
fiatalt vettek fel. A mesterképzések 
közül a gazdaságtudományok terüle-
tére vették fel a legtöbb jelentkezőt, 
3027-et, a műszaki területen pedig 
1577 fiatal tanulhat tovább – közölte.  
„A magyar fiatalok nem dőltek be a 
baloldali propagandának”, ugyanis 
65,5 százalékuk jelentkezett olyan 
intézménybe, amely a modellvál-
tásnak köszönhetően már megújult 

struktúrában működik – tette hozzá. 
A modellváltás célja, hogy javítsa a 
magyar fiatalok képzését, bővítse le-
hetőségeiket, és értékesebbé tegye a 
diplomájukat – mondta Schanda Ta-
más.

Résztvevők a Pont Ott Parti felvételi 
eredményváró rendezvényen

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 
parlamenti és stratégiai államtitkára (balra) és Brassói Sándor, az Oktatási 
Hivatal megbízott elnöke a Pont Ott Parti felvételi eredményváró rendezvényen 
Budapesten, az ELTE Lágymányosi Campusán 2021. július 22-én (Fotók: 
MTI / Bruzák Noémi)
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Kormány, párt, frakció

Európa tévútra lépett 
Meggyőződésem, hogy az egyenlőség és az egyformaság összemosása tévútra viszi az emberiséget. Isten mindannyiunkat saját képmására, de mégis eltérő 
tulajdonságokkal teremtett meg, melyek nem tekinthetők igazságtalannak – nyilatkozta a Vasárnap.hu-nak Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a 
KDNP Országos Választmányának elnöke.

– Egyre inkább azt láthatjuk, hogy 
egyes ideológiai erők hatására a 
család fogalma egyre önkényeseb-
ben kerülhet megfogalmazásra. 
Milyen jövője lesz a világnak, ha a 
társadalom alapegységét kérdője-
lezik meg?
– Egy általam tisztelt szerzetes atya 
hívta fel a figyelmemet arra, hogy 
sajnos ma már keresztény körökben 
sem magától értetődő a házasság 
szentsége és az, hogy miként lehetsé-
ges egy életen át hűségesen kitartani 
egymás mellett, a gyermekek szüle-
tését pedig Isten áldásaként megélni.
Pedig mai világunkban a férfi és a 
nő egyenlő méltóságára és egymást 
kiegészítő gondoskodó szeretetére 
talán nagyobb szükségünk van, mint 
valaha. Az információs technológia 
adta lehetőségek látszólag minden 
korábbinál szélesebb körű kapcso-
latépítésre adnak lehetőséget, de va-
lójában a 21. század embere egyre 
magányosabb. A társadalom egy el 
nem hanyagolható része lassan már 
nemcsak felebarátaitól és Istentől, 
hanem legközelebbi hozzátartozóitól 
is elidegenedve él. Ha ez a folyamat 
tovább folytatódik és a család – va-
lamint az azzal szorosan összefüggő 
házasság – fogalma végleg kiürese-
dik, akkor a modern ember elveszíti 
az egyik utolsó menedékét.
Több tudományos kutatás is egyér-
telműen igazolja, hogy a jól működő, 
szeretetközösségre épülő családok 
nemcsak az egyén, hanem a társada-
lom lelki egészségének biztosítékai 
is, ezért szerintem a családok elleni 
támadás valójában az emberiség mi-
nőségi létfenntartása elleni támadást 
is jelenti.
– Miért nem jó egyeseknek a család 
és a hagyományos családmodell?
– A hagyományos családmodell egy 
értékalapú választást jelent, manap-
ság pedig olyan időket élünk, amikor 
– bizonyos körökben – az értékek re-
lativizálása vált meghatározóvá. Az 
elmúlt évtizedekben a liberalizmus 
hagyományos felfogásával együtt 
járó egészséges szkepszis találkozott 
a marxista osztályharcos szemlélet-
tel, melynek eredményeként a nyuga-
ti világban mára nemcsak hogy min-
den érték megkérdőjelezhetővé vált, 
hanem a hagyományos értékek ellen 
háborút is indítottak.
A marxista felfogás szerint ugyanis 
a társadalom mindig két egymással 
kibékíthetetlen ellentétben álló cso-
portra oszlik: az elnyomókra és az 
elnyomottakra. Ezek a nyugati gon-
dolkodók és politikusok folyamato-
san ezt a sokszor csak mesterségesen 

életre hívott megosztottságot próbál-
ják felerősíteni saját céljaik elérése 
érdekében.
Ennek a harcnak a középpontjába 
került most a hagyományos család-
modell fogalma is, melyet a hetero-
szexuális és minden más szexuális 
orientációjú embertársunk közötti 
megosztottság fokozására használ-
nak fel. Mindezt úgy beállítva, mint-
ha a férfi és a nő egységére épülő 
család az elnyomás és a kirekesztés 
eszköze lenne.
Ugyanakkor meg kell jegyeznem, 
hogy nemcsak a család fogalmát éri 
fokozott támadás az utóbbi időben, 
az osztályharcos szemlélet egyre 
több helyen nyer létjogosultságot, 
elég, ha csak az elmúlt évek szobor-
döntögetéseit vagy a BLM-mozgal-
mat említem.
– A BLM-térdelések és más pro-
vokatív akciók miért kaphatnak 
ekkora figyelmet, míg más, valós 
társadalmi problémák nem tudják 
a közérdeklődést elérni?
– A nyugati értelmiség és különösen 
az újságírók jelentős része alapvetően 
baloldali beállítottságú és ennek meg-
felelő szemüvegen keresztül igyekszik 
láttatni velünk a világot.
A közgondolkodás tematizálása és a 
véleményalkotók befolyásolására való 
törekvés közel sem újkeletű jelenség, 
a változás csupán annyi, hogy a „ha-
ladó média” saját igazságát megkér-
dőjelezhetetlennek próbálja beállítani. 
Nagyon vigyáznunk kell, mert a sza-
vaknak igenis van ereje, vagy ahogy 
a Példabeszédek könyve tanítja: „Élet 
és halál van a nyelv hatalmában”. S 
ez nem csak arra vonatkozóan igaz, 
hogy miről, hanem arra vonatkozóan 
is igaz, hogy miként, milyen szavak-
kal írunk, beszélünk egy adott jelen-
ségről. Ez a kommunikációs technika 
tökéletesen megfigyelhető volt a mig-
rációs válság idején is.

Akkor a fősodratú nyugati média 
folyamatosan a menekült kifejezést 
használta, ezzel tudat alatt is azt su-
gallva, hogy olyan védelemre szoruló 
és kiszolgáltatott emberek kopogtat-
nak Európa kapuján, akiknek az éle-
te közvetlen veszélyben forog hazá-
jukban, de a válság elmúltával rövid 
időn belül örömmel hazatérnek majd. 
Hogy mindebből mi volt a valóság, azt 
már tőlünk nyugatabbra is egyre töb-
ben megértették és megtapasztalták.
– Migráció, nemváltás, új család-
modell, „fehér felsőbbrendűség”, 
csak pár téma azok közül, melyek 
meghatározzák mai nyugati világ 
fókuszát. Hol van a szerepe és a 
felelőssége a kereszténydemokrá-
ciának? Meddig kell odafordíta-
nunk a másik orcánkat a keresz-
tény-konzervatív életvilágokat ért 
támadásokkal kapcsolatosan?
– Az Ön által említett forró pontok 
között egy bizonyos döntő hasonló-
ságot vélek felfedezni, nevezetesen 
az egyenlőség és az egyformaság 
összemosását. Meggyőződésem, 
hogy ez tévútra viszi az emberiséget. 
Isten mindannyiunkat saját képmá-
sára, de mégis eltérő tulajdonságok-
kal teremtett meg, melyek különbö-
zősége önmagában semmiképp sem 
tekinthető igazságtalannak.
Ebből következően a keresztény fel-
fogás szerint mindannyian egyek 
vagyunk Jézus Krisztusban, de 
mégis nagyon sok mindenben külön-
bözünk, s ez így van jól. A mi fel-
adatunk, hogy ezt a tanítást – árral 
szemben úszva is – ismét a közgon-
dolkodás középpontjába helyezzük.
A dialógus, a párbeszéd a keresz-
ténység lényegéhez tartozik, ezért 
nekünk és nem csak a keresztény-
demokrata politikusoknak, hanem a 
keresztény emberek közösségeinek 
is meg kell szólalniuk ezekben a köz-
életi kérdésekben.

Nincs mit szépíteni! Értékeink és kö-
zösségeink is támadás alatt állnak, s 
a védekezésből mindannyiunknak ki 
kell venni a részünket még akkor is, 
ha ezért, mint „másként gondolko-
dót” megbélyegeznek majd.
– Miért kívánják a hagyományos 
értékek tisztelőit kirekesztéssel, 
maradisággal vádolni?
– Azért került a magyar politika és 
társadalom össztűz alá, mert felvet-
te a harcot a magukat „haladónak” 
nevező erőkkel szemben. Ami vi-
szont ördögien zseniális, az az, hogy 
védekezésünket – úgy fest – sikerült 
támadásnak beállítani, az akciót és a 
reakciót összemosni. Nézzünk meg 
egy konkrét példát, a legutóbb elfoga-
dott pedofilellenes törvényt, és tegyük 
fel magunknak a kérdést, mi is történt 
valójában? Egy látszólag mindenki 
által támogatott cél mögé bújva a ma-
gyarországi homoszexuális közössé-
geket szervezett állami támadás érte, 
annak tagjait megfosztották bizonyos 
jogaiktól, emberi méltóságuktól, vagy 
csupán arról van szó, hogy az utóbbi 
időben felerősödő LMBTQ-mozgalom 
legújabb törekvései előtt nem hajolt le, 
vagy ereszkedett térdre a kormány?
De ha már a térdre ereszkedésnél 
tartunk, akkor nem mehetünk el 
szó nélkül a mostani labdarugó Eb 
eseményei mellett sem. A magyar 
labdarúgó válogatott 1940 áprilisá-
ban, Berlinben sem fejezte ki „szo-
lidaritását” karlendítéssel a náci Né-
metország mellett, miközben Hitler 
hatalmának csúcsán ezt nem egy, 
ma „büszke nemzet” megtette. Mi, 
ahogy akkor, úgy most sem mossuk 
össze a sportot és a közéleti véle-
ménynyilvánítást.
Nem ülünk fel a provokációknak, s ez 
azt is mutatja, hogy a magyarságnak 
még jó néhány évtized kommuniz-
mus után is van gerince, megmaradt 
a tartása. Ez az, ami sokak szemében 
szálka nyugaton, egy kicsi, de büsz-
ke nép nagy öntudattal. Harcunkban 
azonban szerencsére nem vagyunk 
egyedül, az Orbán Viktor politiká-
jának következtében valódi súlyra 
szert tevő Visegrádi együttműködés 
államai – elsősorban Lengyelország 
– hasonlóan látják a világ alakulását, 
mint mi, magyarok. A lengyel szo-
lidaritásra pedig a történelem folya-
mán eddig is mindig számíthattunk. 
Adja Isten, hogy ez a jövőben is így 
legyen!  
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Országjáró

A pálosok 750 éve teremtenek értéket Magyarországon 

Tizenegy évvel ezelőtt, amikor a kor-
mány megkezdte munkáját, elhatá-
rozta, a legfontosabb cél, hogy értéket 
teremtsen, mint a pálosok 750 éve 
Magyarországon – mondta a Minisz-
terelnökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkára jú-
lius 7-én Márianosztrán.

Soltész Miklós (képünkön jobb-
ról a második) a Boldog Özséb- 
program keretében megújult pálos 
kegytemplom és plébániakert átadá-
sán arról beszélt, hogy ma értéktelen-
né akarják tenni azt a több ezer éves 
ószövetségi és újszövetségi tanítást, 

amely mindenki 
szívébe bele van 
vésve, a nem hívő 
emberekébe is.

A teremtett 
világ, a tízparan-
csolat törvényei 
ott vannak min-
den ember szí-
vében, lelkében, 
még akkor is, ha 
bűnösen éljük 
meg a világot 
– fogalmazott. 

Fontos ezekért az értékekért ma ki-
állni, mert akkor az értéktelen dolgok 
egy vagy két évtized múlva el fognak 
tűnni, de ezért mindenkinek a maga 
helyén el kell végeznie saját feladatát 
– fűzte hozzá az államtitkár.

Rétvári Bence (képünkön jobbra), 
az Emberi Erőforrások Minisztériumá 
nak (Emmi) parlamenti államtitká-
ra, a térség KDNP-s országgyűlé-
si képviselője azt mondta: szükség 
van az olyan helyekre, mint a most 
átadott pálos kegytemplom és plé-
bániakert, amely a kereszténység 
nemzetmegtartó erejét segíti, mert 

folyamatosan támadják és megpró-
bálják háttérbe szorítani mindazt, 
ami a keresztény örökség, a keresz-
tény identitás része Európában. A 
genderideológia szép lassan be- 
lopakodik a mindennapi életbe – 
folytatta –, ezért ma ismét szüksé-
ges megvédeni a vallásszabadságot, 
„mert mi, keresztények a saját megy-
győződésünket már csak büntetőjogi 
következményekkel való szembené-
zéssel vallhatjuk meg”. Szerencsére 
Magyarországon még nincs ilyen, de 
Európában már láthatunk erre példá-
kat – jelentette ki az 
államtitkár.

Puskás Róbert An-
tal pálos tartomány-
főnök azt mondta, 
hogy a kegyhelyek 
ma nagyon fontos 
szerepet foglalnak 
el az egyházban 
a megújulás és az 
evangelizáció szem-
pontjából. Olyan 
jövő előtt állunk, 
amelyben még na-
gyobb szükség lesz 

biztos pontokra, ahol önmagára és 
 Istenre talál az ember, amikor min-
den megkérdőjeleződik és az emberek 
újra keresni fogják a gyógyulás és a 
normalitás forrásait – fogalmazott. 
Az egyház szent helyei lesznek ezek a 
biztos pontok – tette hozzá.

A Boldog Özséb-program egy 
2019-ben indult hároméves projekt, 
amely a magyar pálos rend fejleszté-
seit, kulturális tevékenységeit foglal-
ja magába, és a kormány támogatásá-
val valósul meg.

MTI

Összesen 2,5 milliárd jut templom-felújításra Pest és Somogy megyében

PEST MEGYÉBEN 112 
TEMPLOM ÚJULHAT MEG

A templom-felújítási program kere-
tében Pest megyében 112 templom 
újulhat meg 76 településen, csaknem 
másfél milliárd forintos ráfordítással 
– mondta a Miniszterelnökség egy-
házi és nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkára június végén  a 
sóskúti plébániatemplom előtt tartott 
sajtótájékoztatón.

Soltész Miklós elmondta, hogy 
az elmúlt évtizedek legnagyobb 
templomfelújítási programja so-
rán – összesen 26 milliárd forintos 
támogatással – 1800 templomban 
végezhetnek felújítást, közülük 400 
épület a Kárpát-medence magyarlak-
ta településein található.

Az államtitkár hozzátette, a 

szakrális épületek megszépülé-
sével gazdagodnak a helyiek és a 
turisták is vonzóbb környezetbe 
érkezhetnek.

Aradszki András, Érd és térsége 
KDNP-s országgyűlési képviselője 
kiemelte, a sóskúti templom mellett 
további két katolikus templomban, 
valamint három református temp-
lomban végezhetnek felújításokat 15-
15 millió forint értékben, valamint 
a választókerületben további két ki-
sebb felekezet is kapott hasonló ösz-
szegű támogatást.

EGYMILLIÁRD JUT 
TEMPLOM-FEJÚJÍTÁSRA 

SOMOGYBAN
Somogy megyében 61 településen 
72 templom újulhat meg 1,022 mil-

liárd forintból – közöl-
te a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős 
államtitkára július kö-
zepén Kéthelyen.

Soltész Miklós (ké-
pünkön jobbra)  a sző-
lőhegyi kápolnánál 
tartott sajtótájékoztatón 
elmondta: a napokban 
született döntés szerint 
a kormány a program 
keretösszegén felül még 
idén 160 millió forint 
támogatást biztosít a 
nagyatádi Szent Kereszt 

templom teljes körű felújítására, to-
vábbá 2023-ban a siófoki katolikus 
közösségi ház építéséhez 300 millió 
forinttal, a csurgói gimnázium torna-
csarnokának befejezéséhez 250 millió 
forinttal járul hozzá.

„Manapság különösen fontos az 
értékek megőrzése, amikor fizikai 
és lelki rombolásnak is tanúi lehe-
tünk a világban, főként Európában” 
– fogalmazott. Hozzátette: „keresz-
tény templomokat rombolnak vagy 
alakítanak át sorra mecsetté, szóra-
kozóhellyé, kocsmákká, éttermekké 
vagy abszolút megalázó helyiségek-
ké több nyugat-európai országban”.

Beszélt a magyar gyermekvédel-
mi törvény elleni „hazugságokkal 
terhelt” támadásokról, amelyek oka 
szerinte az, hogy Magyarország kiáll 

a zsidó–keresztény tanítások, értékek 
mellett. A templom-felújítási program 
is ezt az értékmegőrzést szolgálja – 
tette hozzá. „Üzenjük Nyugat-Európá-
nak, hogy nem kérünk abból az ideo-
lógiai őrületből, amit ránk akarnak 
erőltetni, nekünk más a feladatunk, 
kötelességünk ebben a térségben” – 
fogalmazott Soltész Miklós.

Szászfalvi László (képünkön bal-
ra), a somogyi 2. választókerület  
KDNP-s országgyűlési képviselője ki-
emelte, hogy a templomok megújítása 
nem csak a kulturális örökség meg-
őrzését jelenti, hiszen minden temp-
lom mögött van egy élő közösség. „Ha  
összeadódnak ezek a közösségek szer-
te az egész Kárpát-medencében, akkor 
mondhatjuk, hogy a keresztény közös-
ségeink egy élő szövetet, hálózatot al-
kotnak, az egész magyar nemzet életé-
ben küldetést töltve be” – mondta.

Móring József Attila (a képen 
balra a második), a somogyi 3. szá-
mú választókerület keresztényde-
mokrata országgyűlési képviselője 
úgy fogalmazott, „Európa és a vi-
lág egy része megbolondulni lát-
szik, ezért a normalitás és a józan 
ész megőrzése érdekében is szükség 
van a templomokra, kápolnákra”. A 
kéthelyi szőlőhegyi kápolnát 1870-
ben építették újjá közadakozásból, a  
legutóbb 1993-ban költöttek rá, az 
aktuálissá vált felújítását 14 millió fo-
rinttal támogatja a kormányprogram – 
hangzott el a sajtótájékoztatón.
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kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Országjáró

Aktív kereszténydemokrata politizálás Szolnokon 
A Tisza-parti városban a keresztény-
demokrácia nagy múltra tekint vissza. 
Annak ellenére, hogy a rendszerváltás 
idején Szolnokon az országban elsők 
között alakult meg a KDNP-alapszer-
vezet, nagyon nehéz volt a „kis Moszk-
vának” nevezett városban szimpati-
zánsokat találni, és politikai pártban 
összefogni a keresztény értékrend 
szerint élő embereket. A helyi keresz-
ténydemokraták eleinte önállóan tevé-
kenykedtek, majd 1994 után vált szoro-
sabbá az együttműködés a Fidesszel, a 
Független Kisgazdapárttal és az MDF-
fel. Az önkormányzati választásokon 
is közösen indultak és folyamatosan 
eredményesen szerepeltek.

1998 után – Giczy Györgyék tevé-
kenysége miatt – a szolnoki alapszer-
vezet tagjainak tagsága is megszűnt, a 
tagok a Magyar Kereszténydemokrata 
Szövetség (MKDSZ) szolnoki alapszer-
vezetét megalakítva folytatták tovább 
a munkát. Miután a KDNP országos 
működése helyreállt, Szolnokon is újra 
megalapították a városi alapszervezetet, 
és segítettek a megye több településén 
további szervezetek alapításában.

A megyei KDNP alapszervezetek 
szépen fejlődnek, és tevékenyen részt 
vesznek a település közösségi életé-
ben, jó kapcsolatokat ápolnak a Fidesz-
szel és a helyi civil szervezetekkel is, 
Szolnokon például a Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetségével. 2006 óta a 
KDNP önálló irodával rendelkezik a 
városközpontban, ahol havi rendsze-
rességgel az aktuális kérdéseket be-
szélik meg, valamit itt tartják a megyei 
szervezet rendezvényeit is.

A megyei KDNP elnöke, a hatvan-
hat éves Póta Sándor 1980-ban költö-
zött Szolnokra, amikor a Hetényi Géza 
Kórház és Rendelőintézet Szájsebésze-
tén kezdett el dolgozni. Azóta is Szol-
nokon él és dolgozik, jelenleg mint a 
Rendelőintézet Szájsebészetének rész-
legvezető főorvosa. Felesége,  Koncsik  
Ilona  tanítónő. Két gyermekük  szüle-
tett: Margaréta és Sándor.

Póta Sándor a rendszerváltás után 
kezdett politikával foglakozni, de el-
mondása szerint ma sem tartja magát 
politikusnak, csak egy jó szándékú 
embernek, aki a munkája mellett a kö-
zösségért és embertársai javára próbál 
közéleti tevékenységet folytatni. 1990-
ben lépett be a Kereszténydemokra-
ta Néppártba. 1994-ben lett a polgári 
pártok összefogásának eredményeként 
önkormányzati képviselő. A doktor úr 
szakmai elismertségét bizonyítja, hogy 
2016-ban a Semmelweis-nap alkalmá-
ból Batthyány-Strattmann László-díjat 
vehetett át. Ez az életműdíj egy olyan 
elismerés, amellyel azok szakmai vagy 
közszolgálati munkáját ismerik el, akik 
egészségügyi és szociális, valamint 
családvédelmi területen évtizedeken 
keresztül kimagasló teljesítményt nyúj-
tottak. A megyei elnök 1994 óta kisebb 

megszakításokkal egyéni körzetben 
megválasztott önkormányzati képvise-
lő. Hivatásában szerzett tapasztalatait 
is felhasználva fáradhatatlanul dolgo-
zik az egészségügyi és szociális ellá-
tás további javításán és a nyugdíjasok 
helyzetének rendezésén. Póta doktor úr 
vallja, hogy a kereszténydemokrata po-
litikusok szociálisabban érzékenyek, és 
világnézetileg másképp gondolkodnak, 
mint a liberális és szocialista eszméket 
valló társaik, így fontos feladatuk a ke-
resztény értékrend felé terelni politizáló 
társaikat. Ebben a zűrzavaros világban 
nagyobb szükség van a keresztény ér-
tékrend jelenlétére és arra, hogy az ezt 
megtestesítő emberek ennek hangot is 
adjanak. Az ország és a város fejlődése 
szempontjából is nagyon fontos lenne, 
ha megértenék az emberek, hogy ha tör-
tetünk és taposunk egymáson, sehová 
sem jutunk, csak akkor tudunk egy bol-
dogabb országot teremteni, ha egymást 
segítve összefogunk – mondja.

A karakteres kereszténydemokrata 
jelenlét a város közéletében a szolnoki 
alapszervezet elnökének is köszönhető. 
Rehó János elnök úr 1985-ben Csík-
szeredában született, kisgyermekkorát 
Gyimesbükkön töltötte. A gyulafehér-
vári katolikus líceumban elvégezte a 
kántoriskolát is,  felsőfokú tanulmá-
nyait pedig Semmelweis Tudomány-
egyetem Testnevelés és Sporttudomá-
nyi Karán végezte. 2008-ban telepedett 
le családjával Szolnokon. A Széchenyi 
városrészben helyezkedett el pedagó-
gusként, és jelenleg is ott él és dolgo-
zik. A közösség rendkívül aktív tagja, 
Szolnok város önkormányzatának már 
második ciklusát töltő képviselője. Fe-
leségével négy gyermeket nevelnek. 
Római katolikus vallású, minden va-
sárnap kántorként tesz szolgálatot Isten 
házában. A Városrészben számos meg-
valósult program és fejlesztés fűződik 
a nevéhez. Testnevelőtanárként fontos-
nak érzi, hogy az egészséges életmódra 
felhívja a figyelmet, melynek alapja a 
rendszeres testmozgás. Mindent meg-
tett annak érdekében, hogy erre mind 
szélesebb körben legyen lehetőség: 
elindították a városrész lakói számára 
a díjmentes lakossági gimnasztika le-
hetőségét és kültéri kondipontokat is 
építettek. Családapaként is rendkívül 
lényegesnek tartja a gyermekek bizton-
ságát, ennek érdekében kezdeménye-

zésére lámpás-gyalogos átkelőhelyeket 
létesítettek. És bevezettek egy nyári 
buszjáratot, ami a Széchenyi lakótelep 
és a Tiszaliget között közlekedik. Ha-
talmas sikere volt a „Házhoz megy a 
képviselő” elnevezésű kezdeményezé-
sének. Ez a program azt foglalta magá-
ba, hogy az őt megkereső választóit az 
otthonukban kereste fel, és beszélgetést 
folytatott a hozzá fordulókkal, meg-
hallgatta a problémáikat, igyekezett 
segítséget nyújtani, és ha ő nem tudott 
segíteni, továbbította a kérést, panaszt 
az illetékesek felé annak érdekében, 
hogy legyen megoldás. Ősei székelyek, 
illetve gyimesi csángók, ezért is kü-
lönösen fontos neki a „Nemzeti zász-
lót minden házra!” kezdeményezése. 
Mivel Szolnokon nagyon kevés házon 
látni nemzeti zászlót, ezen szeretne 
segíteni az szolnoki KDNP, így nem-
zeti ünnepeink előtt nemzeti zászlókat 
adományoznak a városrész lakóinak. 
Nagyon pozitív tapasztalat volt, hogy 
sok helyen a zászlókat azonnal ki is 
tették. Rehó János saját szavaival meg-
fogalmazott képviselői hitvallása a kö-
vetkező: „Véleményem szerint város-
részünk lakóit csak az az ember tudja 
hatékonyan és eredményesen képvisel-
ni, aki maga is ott lakik, és napi szin-
ten érzékeli a problémákat, gondokat, 
megoldásokat, örömöket. Számomra a 
képviselőség nem egy cél, hanem egy 
eszköz. Nem a szavak, sokkal inkább 
a tettek emberének tartom magam, így 
végzem a munkám nap mint nap. Az 
igazi fejlődés csak ott valósulhat meg, 
ahol kiemelkedően képviselik a közös-
séget, és a képviselet helyi érdekeknek 
van alávetve, széleskörű társadalmi 
kontrollal. A szüleimtől megtanultam, 
hogy csak a becsületes és tisztességes 
munka visz előbbre.”

A 2019-ben lezajlott önkormányza-
ti választások után – a Szalay Ferenc 
polgármesterrel történt egyezetést kö-
vetően – a kereszténydemokrácia he-
lyi erejét is kifejezésre juttatva a város 
történelmében először KDNP-frak-
ció alakult a szolnoki közgyűlésben. 
A képviselőcsoport vezetője, Rusvai  
Károly 1965. december 24-én született 
Jászberényben. 1989-ben szerzett taní-
tói diplomát a Jászberényi Tanítóképző 
Főiskolán, majd el is helyezkedett a 
Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskolá-
ban, az akkori nevén Ságvári körúti Ál-

talános Iskolában, ahol mind a mai na-
pig dolgozik, s attól kezdve Szolnokon 
is él. Két leánygyermek büszke édesap-
ja. Később történelemtanári diplomát 
szerezett Egerben, és közoktatás-vezető 
szakvizsgát is tett. 2011-től intézmény-
vezetőként dolgozik az iskolában. Ez 
év március 15-én eredményes munkája 
elismeréseként állami kitüntetést, a Ma-
gyar Ezüst Érdemkeresztet kapta meg.

Iskolaigazgatóként is fontosnak érzi 
a keresztény értékek példák útján törté-
nő átadását, hogy a felnövekvő generá-
ciónak józan megfontoltsággal egy ha-
gyományokra, családi értékekre épülő 
világot mutassunk meg, amelyben az 
új generáció majd képes lesz a jövő 
kihívásaira is válaszolni. Egész életé-
ben nyitott volt a körülötte élők prob-
lémáira, és igyekezett segíteni. Már 
2006 és 2010 között külsős bizottsági 
tagként részt vett a város oktatási és 
kulturális bizottságának munkájában. 
Nem tartja magát politikusnak, „csak” 
egy közügyekkel foglalkozó, közös-
ségéért dolgozó embernek, aki a vá-
rosáért, az itt élő emberekért szeretne 
tenni. A kereszténydemokrata frakció 
rendkívül aktív. Rendszeres koszorú-
zásokkal hívják fel a figyelmet nemzeti 
ünnepeinkre vagy olyan jeles napokra, 
mint a székely szabadság napja. Rend-
kívül fontosnak érzik, hogy törődjenek 
a szociálisan rászorulókkal, ráadásul 
ebben az embert próbáló időszakban 
ez a fajta segítség nélkülözhetetlenné 
is vált. Számos saját karitatív kezde-
ményezésük volt, de szívesen csatla-
koznak más kezdeményezésekhez is. 
A tartós élelmiszer-, a tisztítószer-, 
a maszk-, a ruha-, vagy az állatele-
del-adományok mellett még fenyőfá-
kat is ajándékoztak karácsonyra. Nem 
csak szavakban fontos számukra, hogy 
Szolnok szépen fejlődjön és egy tiszta, 
virágos város legyen, ahol öröm élni. 
Tevékenyen részt vesznek a munkában 
akkor is, amikor szemétszedő akcióról 
van szó, amit rendszeresen szerveznek 
is, de áprilisban például a „Tisztítsuk 
meg a Tiszát!” kezdeményezéshez, 
csatlakoztak. Azonban ugyanilyen 
lelkesen vesznek részt a virágok osztá-
sában vagy ültetésében. Vallják, hogy 
az egész világot megváltoztatni nem 
tudod, de a környezeteden, rengeteg 
szeretettel, kísérletezhetsz.

Nagy Tímea

Póta Sándor Rehó János Rusvai Károly
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reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Országjáró

Latorcai János:

Ezt a magyar hangot minél több helyre 
el kell vinni a világba

„Tárogató szólt a lakomáknál, ri-
koltozó hangja kaczagva, vihogva 
vegyült a vig zajba; – sírt a gyász-
torban; az rivallt harsogó, buzdító 
szavakkal harczi riadót, s az ébresz-
té édes csalogányhangokkal az alvó 
menyasszonyt is, midőn ablakára 
szállt a hajnalsugár... Kár, hogy úgy 
elveszett, hogy nem is ismerjük már.”

Jókai 1870-ben papírra vetett gondo-
lata nyomán joggal tehető fel a kér-
dés, hogy ez a honfoglalással egyidős 
hangszerünk miért merülhetett fele-
désbe alig másfél évszázad alatt, hi-
szen Apor Péter a 17. század végén élt 
erdélyi magyar főurak életét bemu-
tatva az esküvők és a temetések leí-
rásakor külön megemlékezik a török-
síposok, azaz a tárogatósok kiemelt 
szerepéről.       

A tárogatók a Rákóczi szabadság-
harc idején már nem csak az éneklés-
hez és a tánchoz szolgáltatták a zenét, 
hanem a csaták idején hadihangszer-
ként is megszólaltak. Ez lehetett az a 
történelmi pillanat, amikor a tároga-
tó hangja és a nemzeti önazonosság 
megélése végleg összeforrt és talán ez 
késztethette Sigbert Heister császári 
hadvezért arra, hogy a szabadságharc 
leverését követően összegyűjtesse a 
függetlenséget jelképező tárogatókat, 
majd az azokból rakott máglyát saját 
kezűleg lángra lobbantsa.

E történet valóságtartalma mind 
a mai napig nem bizonyított, de az 
egészen biztos, hogy a szatmári bé-
két követően elhallgattak a tárogatók 
és csak ritka alkalmakkor, a nemzeti 
öntudat erősítését szolgáló esemé-
nyeken harsantak fel újra a 18. század 
második felétől. 

A reformkorban a nemzeti tudat 

ismételt megerősödése és a nemzet 
kulturális felemelkedése újból fel-
élesztette a tárogató hagyományát, 
mely az 1848-49-es szabadsághar-
cunk idején ismét katonai hangszerré 
vált.

A szabadságharc leverését köve-
tően szinte azonnal megkezdődött 
a még fellelhető tárogatók tudatos 
gyűjtése, melyek hamarosan a ma-
gyar kártyához hasonlóan, az ellen-
állás, a kulturális önazonosság szim-
bólumaivá váltak. 

A bő másfél évszázaddal ezelőtti 
kulturális honvédelem idején felerő-
södött az igény arra, hogy a tároga-
tók a mindennapi zenei élet részévé 
váljanak. A hangszert modernizáló 
szakemberek, köztük Schunda Ven-
cel József kiváló munkát végeztek, 
hiszen a tárogatók ősi erejüket meg-
őrizve, hangzásukban letisztulva va-
lóban a hétköznapok részévé váltak. 

Pontosan ez a siker és a hangszer-
hez kapcsolódó történelmi érzelmek 
okán a Rákosi-korszakban gyakorla-
tilag tiltott, a Kádár-rendszerben pe-
dig megtűrt hangszernek számított. 

A XXI. századot uraló globalizá-
ció a nemzetekre jellemző kulturális 

sajátosságok talán 
minden korábbinál 
gyorsabb pusztításá-
val járnak, melyek 
feltartóztatása csak 
akkor lehetséges, ha 
képesek vagyunk a 
nemzeteinkre jellem-
ző önkifejezési mó-
dokat: a beszédet és a 
zenét megőrizni. 

Kodály Zoltán 
mondta egykoron, 
hogy „a zene és a dal 

a lélek legteljesebb kitárulkozása, szí-
vünk felemelése az Úrhoz”. Zseniális 
zeneszerzőnknek tökéletesen igaza 
van, de azt is tudjuk, hogy minden 
nemzet eltérő hangnemben, különböző 
dallamokkal, más és más hangszerek-
kel képes lelkének legmélyebb rezdülé-
sét kifejezni. 

Évezredes népzenei emlékeinkben 
mindannyian magunkra ismerhe-
tünk, mások pedig megismerhetnek 
bennünket. 

Amikor a magyar lélek hangja-
ként felsír a tárogató, valami csodá-
latos borzongás lesz úrrá rajtunk, 
mely sokszor fájdalmat, máskor 
éppen életigenlő örömérzést vált ki 
belőlünk. 

Ahhoz, hogy ez a sokszor fájdal-
mas, de mégis életigenlő hang minél 
többekhez eljusson, nélkülözhetetlen 
az itt jelenlévők munkája, művészi 
értékközvetítése. Külön köszönet il-
leti ezért a Rákóczi Tárogató Egye-
sületet, amely nemcsak összefogja a 
hazánkban és a külföldön élő táro-
gatósokat, hanem közel három évti-
zede életben is tartja és népszerűsíti 
az immár hungarikummá minősült 
hangszert. 

Önök pedig, tisztelt hölgyeim és 
uraim, akik ma itt vannak, mind-
annyian ennek a csodálatos hang-
szernek a nagykövetei és nem csak 
Európában, hanem a világ távoli or-
szágaiban is. Mindez azért különösen 
fontos, mert akár klasszikus tételete-
ket, akár népdalokat, akár kortárs 
jazz-improvizációkat játszanak, a 
tárogató mindig magyar hangon, ma-
gyar érzésekkel szólal meg.

Ezt a magyar hangot minél több 
helyre el kell vinni a világba, hiszen 
támogatókra és barátokra csak akkor 
lelhetünk, ha megismernek, megér-
tenek és megszeretnek bennünket. A 
zene pedig minderre együttesen ké-
pes, hiszen üzenete minden nyelven 
átível, miközben az emberi megisme-
rés folyamát is példázza.  

Bízom benne, hogy Önök az el-
következendő napokban közösen 
zenélve megismerhetik egymást, és 
a világtalálkozót követően lelkileg 
és szellemileg feltöltődve térhetnek 
haza, magukkal víve a magyarság jó 
hírét és vendégszeretetét.

Soha se felejtsék Debussy örök ér-
vényű mondását: „A zene ott kezdő-
dik, ahol a szó hatalma véget ér!” 

Ezekkel a gondolatokkal kívá-
nok Kövér László házelnök úr és a 
magam nevében is nyitott füleket 
és nyitott szíveket a Világtalálkozó 
minden napjára és azután is folya-
matosan!

Isten éltessen valamennyiünket!  

Az Országgyűlés alelnöke, a KDNP 
Országos Választmánya elnöke a 6. 
Tárogató Világtalálkozón mondta el 

fenti beszédét július 8-án a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Vaján

Vejkey Imre:
A vallásgyalázás nem fér bele az emberi jogokba és nem 

fér bele a szólásszabadságba sem!
A Népszava lesöpörtetné a keresztény 
közösség védelmét kimondó jogerős 
ítéletet, hogy a jövőben is büntetlenül le-
hessen gyalázni a keresztény közösséget 
vagy bármely más vallási közösséget!

Amennyiben a Kúria a Népszava ké-
relmére megsemmisítené a jogerős ítéle-
tet, akkor az azt jelentené, hogy a bíróság 
szabad utat adna a vallásgyalázásnak.

Ne legyen kétségünk, egy ilyen íté-
let „olaj lenne a tűzre”. Az ellenünk 
irányuló provokációk bátorítást kapná-

nak. Bátorítást a vallási közösségeket 
megillető jogok eltiprására.

Ne feledjük, a Népszava a blaszfé-
mikus karikatúrával nemcsak erkölcsi 
normát sértett, hanem hazánk Alaptör-
vényét és a Polgári törvénykönyvet is!

A hatályos magyar jog ugyanis ki-
mondja, hogy a vallásgyalázás nem 
fér bele az emberi jogokba és nem fér 
bele a szólásszabadságba sem. A hatá-
lyos jog fenti rendelkezései ellenére a 
Népszava – a jogerős ítélet megsemmi-

sítésére irányuló kérelmével – a Kúriá-
nál most mégis azt akarja elérni, hogy 
továbbra is büntetlenül gyalázhasson 
bennünket vagy bármely más vallási 
közösséget.

Mit jelent mindez a jövőre nézve?
Azt jelenti, hogy a Népszava nem 

tanult semmit, a megfeszített Jézus 
Krisztust és a keresztény közösséget 
gyalázó ún. karikatúra-perből. Azt je-
lenti, hogy a Népszava semmibe veszi 
a vallási közösségek vezetőinek együt-

tes tiltakozó nyilatkozatát. Azt jelenti, 
hogy a Népszava semmibe veszi továb-
bá több tízezer, petíciót aláíró honfitár-
sunk nyilatkozatát is. Vagyis mindez 
azt jelenti, hogy a Népszava le akar 
söpörni mindent, ami a további vallás-
gyalázása útjában áll.

A Népszava szerint a keresztény kö-
zösség védelmét kimondó másodfokú 
ítélet „téves”. Nekik az az elsőfokú ítélet 
tetszik, melyben a keresztény közössé-
günk nem kapta meg az őt megillető jo-
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Fórum

Egy közösség becsületbeli ügye, 
hogy ne felejtse el múltját, emlékez-
zen azokra, akik meghatározó módon 
alakították az adott közösség életét. 
A Kereszténydemokrata Néppárt 77 
éves fennállása óta igazi értékközös-
ség, ezért egyrészt természetes, más-
részt örömteli, hogy ezzel a kötettel 
méltó emléket állít egyik alapítójának, 
annak a Keresztes Sándornak, aki 
egész életét a kereszténydemokrata 
politizálásnak szentelte.

Elhivatott volt, a legnehezebb idők-
ben is katolikusként hű maradt az 
Egyházhoz és politikusként a keresz-
ténydemokráciához.

Kisebbségi sors a királyi Románi-
ában, megismerkedés a keresztény-
szociális tanításokkal, EMSZO, Hi-
vatásszervezet, illegális Keresztény 
Demokrata Néppárt, letartóztatás a 
nyilas időkben, a Demokrata Néppárt 
parlamenti képviselete. Kommunis-
ta nyomásra a mandátum elveszté-
se, háziipari harisnyakötő, fűtő az 
Új Embernél. A Demokrata Néppárt 
újjászervezése 1956-ban, majd ren-
dőri felügyelet, internálás és nyolc 
gyermek felnevelésének feladata. A 
jogi doktorátus megszerzése, kap-
csolattartás Márton Áronnal, Erdély-
lyel, és amint lehet, aktivitás a hazai 
közéletben: a Márton Áron Társaság 
megalapítása, a Kereszténydemokrata 
Néppárt újjászervezése, majd veze-
tése, ismét parlamenti mandátum és 
nagykövetség a Szentszék mellett. Ez 
utóbbi mély szimbólum is, az Egyház 
és a Haza szolgálatában. Különös te-
kintettel Erdély ügyére.

Micsoda életút! Mivel nehéz lenne 
bármit is kiemelni belőle, ezért két 
kevéssé ismert, ám nagyon is jelentős 
missziójáról szólnék.

Keresztes Sándor a háború végén 
Budapestre költözött, de a szíve mind-
halálig „erdélyien” dobogott. Amint 

a rendszer engedte, hazautazott, s az 
idők folyamán látogatásai egyre sű-
rűbbek lettek. Ahol tudott, segített, 
„postás” szerepe pedig legendássá 
vált. Ennek legizgalmasabb mozzana-
ta a Márton Áron és Illyés Gyula kö-
zötti üzenetváltások közvetítése volt.

Erdélyben járva gyakran felkereste 
a megfigyelés alatt tartott főpásztort. 
Együtt rótták a köröket a gyulafehér-
vári püspöki palota udvarán. A bizal-
mas beszélgetések bevett gyakorlata 
volt ez Ceausescu Romániájában. A 
Securitate a legrafináltabb helyeken 
rejtette el lehallgató készülékeit, ira-
tokat, feljegyzéseket veszélyes volt 
áthozni a határon a mindenre kiterje-
dő vizsgálódások miatt. A szentéletű 
püspök és Illyés Gyula mindössze 
egyszer találkozott személyesen, igaz, 
akkor végigbeszélgettek egy éjszakát. 
A találkozás mindkettőjükben mély 
nyomot hagyott, kialakult bennük az 
egymás iránti feltétlen tisztelet. Nem 

túlzás azt állítani, hogy ennek az éj-
szakának szerepe volt abban, hogy 
Illyés Gyula visszatalált katolikus hité-
hez. Közvetlen kapcsolattartásra nem 
volt lehetőségük, de a megbízott szemé-
lye garancia volt mindkettőjük számára.

Keresztes Sándor tudatában volt, 
milyen óriási a szükség és az igény 
az erdélyi magyarság körében az 
anyanyelvű könyvre. Nemcsak postás 
volt akkor, de „Isten csempésze” is! 
Kiváló szervezéssel remek hálózatot 
hozott létre. Hátizsákos fiatalok tucat-
szám keresték fel a ferences udvarban 
lévő kis könyvesboltban, ahol szépen 
előkészítet csomagokat bízott azok-
ra, akik vállalták, hogy útjuk során a 
megbeszélt plébániákra eljuttatják. Én 
is így ismertem meg Sándor bácsit.

Keresztes Sándor politikai felfogá-
sának alapját a nemzeti elkötelezettség 
és a katolikus szociális reformmozgal-
makban megvalósuló pápai szociális 
enciklikák jelentették. Politikai élet-

útja során mindvégig a keresztényszo-
ciális–kereszténydemokrata eszmék 
megvalósítását szolgálta és képviselte. 
Személyében és közéleti szerepválla-
lásával jelezte, hogy búvópatakként 
létezik a kereszténydemokrata párt 
kényszerből megszakított folyamatos 
működése Magyarországon.

Keresztes Sándor életpályája segít-
sen minket, hogy meg tudjunk maradni 
hitvalló kereszténynek, jó magyarnak 
és hűséges kereszténydemokratának.

Magyarország miniszterelnök-
helyettesének, a KDNP elnökének 

fenti beszéde A magyarság 
és az egyház szolgálatában 

– Életútinterjú dr. Keresztes 
Sándorral című, Javorniczky István 
által 1988-ban és 1994-ben készített 
beszélgetések szerkesztett változatát 

tartalmazó kötet bemutatóján 
hangzott el július 26-án Budapesten

Semjén Zsolt:
Egy közösség becsületbeli ügye, hogy ne felejtse el múltját

gok védelmét, ők ezt a jogfosztó ítéletet 
akarják most „visszasírni” a Kúrián!

Nekik az az elsőfokú tárgyalás és 
ítélet tetszik, melyben engem felperes-
ként meg sem hallgattak, melyben az 
érdemi tárgyalás egy percig sem tartott, 
de jött egyből a félórás ítélethirdetés. 
Nekik az az ítélet tetszik, melyben a bí-
rónő kimondta, hogy ha a karikatúrából  
Jézus Krisztus kivételével letakar min-
den mást, akkor ez csak egy konvencio-
nális Jézus-ábrázolás! Mit akarok hát…?

Nekik az az ítélet tetszik, mely sze-
rint a megfeszített Jézus Krisztus ki-
gúnyolása csak egy „jópofa vicc”. Ők 
most is így gondolják.

Ezért felmerül a kérdés, hogy milyen 
bocsánatkérés az, melyben a Népszava 
egyik nap a sajnálkozását fejezi ki a 
kereszténygyalázó karikatúra miatt, de 

másnap már újra a torkunknak ugrik, 
kifogásolva a jogerős ítéletet? Ez sem-
milyen bocsánatkérés. 

Felmerül kérdésként az is, hogy 
miért provokálják keresztény közös-
ségünket? Miért gondolják azt, hogy 
az a sajtószabadság, ha hitünkben és 
vallási jelképeinkben meggyaláznak 
vagy kigúnyolnak bennünket? Vegyék 
már észre, hogy amit önök „sajtósza-
badság” címen művelnek, az része a 
keresztényüldözésnek! 

Önök Jézus Krisztust helyezték cél-
táblájuk középpontjába. Vajon mit tar-
talmaz még az ötéves tervük? Esetleg 
már kijelölték azt is, hogy hány temp-
lomot kell lerombolni, vagy közülünk 
hány keresztényt kell megalázni? 

Mi úgy látjuk, hogy önök a mi meg-
aláztatásunk révén kapnak kitüntetést! 

Így lett a blaszfémikus gúnyrajz „az év 
legjobb karikatúrája”. Az önök narra- 
tívája számunkra, a kommunista ré-
muralomban elszenvedett sérelmeket 
eleveníti fel. Azt az időszakot, amikor 
a kommunisták még attól sem riadtak 
vissza, hogy II. János Pál pápát likvi-
dáltassák, mert kimondta az igazságot.

Mi ez az igazság, ami napjainkban 
is érvényes? Az igazság az, hogy az 
ellenünk felsorakozott sötét erők célja 
nem más, mint lerombolni a társadalom 
hagyományos keresztény erkölcsi felfo-
gását, démonizálni a keresztény világot 
annak érdekében, hogy felépítsék a ma-
guk által humánusnak mondott istente-
len új világot, mely felhagy mindazzal, 
amit mi értéknek tekintünk. Ez ellen fo-
galmazzuk meg mi az értékeinket. Ez-
zel szemben küzdünk, az emberek lelki 

megvakítása ellen. Nem nézzük ölbe tett 
kézzel a világ hanyatló sorsát, hanem 
emlékeztetjük az embereket arra, hogy 
valaha volt egy szebb világ. Egy szebb 
világ, melyben a jót jónak mondták és 
követendőnek, a rosszat pedig rossznak 
és elutasítandónak.

Meg kell vívnunk ezeket a csatákat, 
ez a mi történelmi feladatunk és köte-
lezettségünk! 

Ki kell mondanunk, hogy nem fér 
bele az emberi jogokba és a szólássza-
badságba a vallásgyalázás! 

Ki kell mondanunk, hogy fejezzék 
be hitünk semmibevételét, továbbá 
fejezzék be minden keresztény és min-
den jóérzésű ember provokálását! 

A szerző a KDNP pártügyésze, 
frakcióvezető-helyettes



HAZÁNK
10 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

Fórum

Surján László:

Kié Tesla?

Amikor hajdanában egy cseh gyártmá-
nyú Tesla elektronmikroszkópot vásárolt 
a laboratóriumunk, meg voltam győződ-
ve, hogy Tesla cseh volt. Később elkezd-
tem érdeklődni a szomszéd nemzetek 
kultúrája iránt, és amikor a Tesla autók 
megjelentek az utakon, már tudtam, 
hogy az Amerikában meghalt Nikola 
Tesla (1856-1943) horvátországi szerb 
volt, aki egy ideig még Budapesten is 
dolgozott. Prágában egyetemre járt, de 
Grazban, Mariborban is tanult. A Mo-
narchia-alapú Közép-Európa értéke ő.

Neve most azért került a hírekbe, 
mert a Szerb Nemzeti Bank tiltakozik 
az ellen, hogy a jövendő horvát euró ér-
méken Tesla arcképe szerepeljen. A til-
takozás alighanem eredménytelen lesz. 
Tesla arcképe ugyanis eredetileg nem 
is szerepel a hivatalos horvát javaslatok 
között, de közönségszavazat alapján ke-
rül az érmére. Sokkal többen támogat-
ták, mint a többi tervet, köztük a horvát 
idegenforgalom egyik zászlóshajóját: 
Dubrovnikot.

Indokolt ez az újabb szerb–horvát 
vita? Nehéz kérdés, próbáljunk a mélyé-
re nézni!

Tiltakoznánk-e, ha Báthory István 
arcképe megjelenne egy lengyel pén-
zérmén? Vagy akár fordítva: Tiltakoz-
nak-e a lengyelek, hogy Magyarorszá-
gon számos közterület és intézmény, 
például iskolák, viselik az ő királyuk 
nevét? Költői a kérdés, de más reláci-
óban nem ennyire feszültségmentes a 
helyzet. Ha a román pénzeken jelenne 
meg Bethlen Gábor vagy Mátyás ki-
rályunk, aligha maradnának csöndben 
határ inneni és határ túli honfitársaink. 
Zavart okozna az is, ha magyar érmén 
tűnne fel Bél Mátyás, akit apja révén 
Matej Bel néven a szlovákok is joggal 
sorolnak a maguk értékei közé. Joggal 

ugyan, de tudni kell, hogy egy ilyenfaj-
ta vitát az érintett, azaz Matthias Belius 
nagyon kifogásolt volna, s nemcsak ma-
gyar édesanyja, hanem az ő saját hunga-
rus-tudata miatt.

A „ki kié” vagy a „ki sajátít ki kit” vi-
ták könnyen megmérgezik a nemzetek 
közti kapcsolatokat, vagy talán fordítva: 
a két nemzet közti rendezetlen ügyek 
gerjesztik az ilyen vitákat. Nincs róla 
adatom, de azt képzelem, hogy Tesla 
azért is kapott több szavazatot, mint a 
többi horvát jelkép, mert a Horvátor-
szágban élő szerbek (is) rá szavaztak. 
Számukra ez annak a jele, hogy az ál-
lam nem idegenként tekint rájuk, hanem 
mint az ország értékeire. A múltnak 
szóló tiszteletadás 
a jelenre is kisugár-
zik. Lehet, hogy ez 
nem így van, de így 
kellene lennie. Fe-
leljünk őszintén: ha 
mi Bél Mátyásról 
kilátót, közteret, intézményt nevezünk 
el, vajon az ő magyar gyökereit akarjuk 
sulykolni, vagy épp tisztelettel adózunk 
szlovák voltának? Kisajátítás vagy tisz-
teletadás? Falat vagy hidat építünk?

A Szerbia az elmúlt három évtized-
ben élte át – és Koszovó kapcsán a mai 
napig is szenvedi – a maga Trianonját. 
Jugoszlávia szétesése iszonyú véreng-
zésekre vezetett a szinte fegyvertelen 
horvátok és az állig felfegyverzett szer-
bek között. A halottak sírján még ott a 
virág, nehéz dolog a szerb–horvát ellen-
tét. Teslát, akiről úgy tartják, hogy egész 
életében büszke volt szerb származásá-
ra és horvátországi születésére, lehetne 
a két nép összetartozása jelképének 
tekinteni. Ha ez így lenne, Belgrádban 
ünnepelni kellene Tesla megjelenését a 
még csak reménybeli horvát eurón.

Az ilyen viták régiónk jellegzetessé-
gei. Nehéz lezárni őket, mert érzelmek 
vezérlik a gondolkodást. Most például 
érdeklődve várom, hogy a DNS-vizs-
gálatok mondjanak valami tényszerűt a 
Hunyadi-család eredetéről. Tételezzük 
fel, hogy a havasalföldi szál bebizo-
nyosodik. Vajon a kolozsvári Mátyás 
szobrot akkor is időről időre bemázolják 
majd a heves vérű magyarfalók? Vajon 
Kásler professzort megkövezik majd 
itthon a felhevült és legendavezérelt 
atyánkfiai? Mikor fogunk tudni megbé-
kélni a tényekkel? Miért nem tartja szé-
gyennek Szlovénia, hogy harminc éve 
alakult? Miért gondolkodik Szlovákia 
másképp? Miért vizionál olyan ezeréves 

múltat magának, 
amelyből kiradíroz-
ná a magyarokat? 
Ünnepelhetné fia-
talságát, örülhet-
ne állami létének. 
Hogy Szlovákia fia-

tal állam, ez tény. De az is igaz, hogy a 
szláv népek előbb voltak a Kárpát-me-
dencében, mint a magyarok, és képesek 
voltak évszázadokon át együtt élni, ha 
kellett, együtt harcolni velünk. Egy ki-
rály seregében, egy korona fényében.

A DNS-vizsgálat identitásunknak 
csak testi részére derít fényt. Az a döntő, 
amit az illető magáról mondott. Ha pedig 
nem volt hajlandó identitást választani, 
nekünk azt is tiszteletben kell tartani. 
Sőt, követnünk kell. Zrínyi a jó példa.

Fel sem merül semmilyen kisajátítási 
vita, ha a szóba jövő két nemzet között 
nincs feszültség, nincs megoldatlan 
probléma. Ebből fakad a tennivaló: nem 
elég az egyes emberek hovatartozását 
tisztázni, hanem a két nemzet vitáját 
kell rendezni. Akkor a többi magától 
megoldódik. Vannak ilyen viták? So-

kan hivatkoznak arra, hogy a polgárok 
között nincs is, a feszültséget csak a 
politikusok gerjesztik. Ez azért durván 
torzítja a valóságot.

A Nézőpont Intézettel együttműköd-
ve a Charta XXI Egyesület 2016 óta 
évente vizsgálja, hogy mi, magyarok 
miként vélekedünk szomszédainkról. 
A vizsgálat Ukrajnát kivéve valameny-
nyi szomszédunkra kiterjedt. Három 
csoport alakult ki, ha azt tudakoltuk, 
hogy hány százalékban van „inkább 
jó” véleménye a magyaroknak az adott 
nemzetről. A kétharmados csoport 
Ausztria és Horvátország. Van két 
ország, amellyel kapcsolatban biztos 
többsége van a jó véleménynek: Szlo-
vákia és Szlovénia. Kisebbségben van-
nak viszont a jó véleménnyel lévők, ha 
szerbekről vagy románokról beszélünk. 
Öt éves távlatban az adatok nem sokat 
változtak, bár Szerbiával kapcsolatban 
van némi elmozdulás 30 százalékról 40 
százalékra, Románia viszont sajnos 34 
és 38 százalék között áll. Ezek a lakos-
sági vélemények nem a kormányszintű 
kapcsolatokat, hanem a belénk rögzült 
sztereotípiákat tükrözik.

Nagyon sokat kell tehát dolgozni 
azért, hogy ilyen kisajátítási viták fel se 
merüljenek. Hogy a szlovákok például 
úgy legyenek büszkék Balassi Bálint-
ra, hogy nem vitatják el egy percig sem 
magyar voltát. Messze vagyunk ettől, 
de örömre ad okot, hogy Közép-Európa 
erre tart. Egyszer talán arra a kérdésre, 
hogy „Kié Tesla?”, jó lélekkel mondhat-
juk: a miénk. És nem zavar, hogy mások 
ezt több joggal mondhatják, és ők sem 
sértésnek érzik, ha Teslát más is tiszteli. 

A KDNP tiszteletbeli elnökének cikke az 
mkdsz.hu oldalon jelent meg

Harrach Péter:
A magánélet nem ránk tartozik, de 
a teremtés rendjét védenünk kell! 

Napjaink elsőszámú politikai vitaté-
mája az ún. LMBTQ-kérdés. Ebben az 
ügyben csak akkor fogunk tisztán látni, 
ha figyelembe veszünk egy áthághatat-
lan törvényszerűséget, a teremtett világ 
rendjét. Ez minden nehéz kérdésben 
eligazít, többek között szól például az 
emberi személy szabadságáról. Ez azt 
is mondja nekünk, hogy az embernek 
vannak magánügyei, amik a magánélet 
körébe tartoznak, amibe a közösségnek 
(államnak, társadalomnak) nincs bele-
szólása. Ide tartozik az általánostól, 
a természet rendjétől eltérő szexuális 
magatartás is. Tudjuk, hogy ezt ma 
Magyarországon törvény is biztosítja.

Mit mond még az emberről a termé-
szet rendje?

Az ember férfinak és nőnek születik. 
Mindketten részesei az azonos emberi 
méltóságnak, de természetük különböző.

 Találkozásukból új élet születik, 

ez biztosítja az emberi nem fennma-
radását. Ennek kell érvényesülnie az 
emberi közösség életében. Ami ettől 
eltér, a magánélet körébe tartozik.

Ilyen értelemben a jogokat nem 
vitatjuk. (Az ügy erkölcsteológiai 
megközelítése más kérdés. Az nem a 
különböző hajlamokat, hanem a meg-
valósult gyakorlatot veti össze az ide 
vonatkozó morális normákkal.) Ha a 
jogokat nem is vitatjuk, az erőszakos 
propagandát nem tudjuk elfogadni.

Beer Miklós püspök, akinek szava-
it a baloldal előszeretettel idézi, eb-
ben a kérdésben világosan fogalmaz 
a HVG-nek adott nyilatkozatában. A 
„szexuális identitás-problémával küz-
dőket” el kell fogadnunk, de „zavar 
bennünket, ha az LMBTQ-gondolko-
dás propagálásával találkozunk, mint-
ha ez lenne az ideális emberi élethely-

zet”. Az egyneműek kapcsolata és a 
házasság közötti alapvető különbség-
ről is kimondja véleményét, amit az 
interjú így közvetít: az egyház igyek-
szik könyörületes maradni, de azt nem 
tudják elfogadni, hogy a homoszexu-
ális párokat is házasoknak tekintsék, 
ahogy azt sem, hogy gyermekeket fo-
gadjanak örökbe. Ha onnan indulunk 
ki, hogy a heteroszexuális kapcsolat 
célja a házasság és családalapítás, az 
efféle kijelentéseknek nincs is értelme 
– fogalmaz a püspök.

Ha tehát tiszteletben tartjuk a sze-
mélyes szabadságot és az egyéni lel-
kiismeretet, és nem firtatjuk, hogy mi 
van a zárt ajtók mögött, de feltesszük 
a kérdést, mi vezetett az erőszakos 
propagandához és a természetestől 
eltérő életforma dicsőítéséhez, akkor 
a hagyományos európai normák ke-

retéből kitört és eltorzult ideológiával 
találkozunk.

Ez az ideológia nem kevesebbet tűz 
ki célul, mint a társadalom gyökeres 
átalakítását.

Első lépésként célba veszi az identi-
tást adó közösségeket, mint a hagyo-
mányos családot, a sokszínű nemze-
teket és a normákat közvetítő egyházi 
közösségeket, sőt, mint látjuk, a férfi 
és a nő különbözőségét is. Az említett 
ideológia tetszetős szövegezésben, 
sokszor emberi jogi köntösben, nagy 
anyagi támogatással működő szerve-
zetek és a liberális média közvetíté-
sével sikeresen befolyásolja nemcsak 
a nyugati világ politikai elitjét, de 
jelentős tömegeket is. Gyakran talál-
kozunk a normalitás határát átlépő 
jelenségekkel.

Csak abban bízhatunk, hogy egyre 
többen rájönnek, az irány rossz, kár 
volt az útjelző táblákat kidönteni.

A Magyar Kereszténydemokrata 
Szövetség elnökének alábbi cikke az 

mkdsz.hu oldalon jelent meg 
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Fórum

Surján László:
Immateriális törvény

Tudom, hogy a következő mondat-
tal a megkövezést kockáztatom, de 
ki kell mondanom: Rutte minisz-
terelnök úrnak az Európai Tanács 
legutóbbi ülésén igaza volt. Azt ál-
lította ugyanis, hogy az unió nem 
csupán gazdasági egység, hanem 
értékközösség, és a közös értékeket 
mindenkinek meg kell tartani. Iga-
za van. Aki e közös értékek ellen 
támad, annak nincs helye a közös-
ségben. Például Rutte úrnak sze-
mélyében és az általa (félre)vezetett 
Hollandiának sincs.

Persze most a másik oldalról szá-
míthatok a kőzáporra, megpróbálom 
hát bizonyítani az állításomat. Ez az 
esetleges kőzápor felidézi a mon-
dást: mondj igazat, betörik a fejed.

E több nyelvben is létező mondás 
magyar változatának eredete megér 
egy kitérőt. Ballagi Mór Magyar pél-
dabeszédek, közmondások és szójá-
rások gyűjteménye című, 1850-ben 
megjelent műve ezt a magyarázatot 
adja. Régi időkben nálunk is éltek 
a passiójátékok. „Egyszer Mező 
Kövesden egy molnárt, ki Krisztus 
szerepét viselte a vásáron kívül fel-
feszítettek; gúnyolták a szegényt, 
megköpték, csábítónak, néplázító-
nak és mindenféle rossznak mondo-
gatták. Mind ezeket molnár urunk 
békével eltűrte. De egy valaki azt ta-
lálván mondani neki, hogy liszt lopó 
tolvaj, arra úgy felpattant, hogy a 
hallgatást se tűrhetvén tovább, a ke-
resztről leszökött és az igazmondót 
úgy fejbe kullantotta, hogy a veleje 
is kilátszott.”

Rutte úr messze van, s azt sem 
gondolom, hogy budapesti követsé-
gének sajtósa fel fog figyelni ezen 
írásomra. De a holland miniszter ot-
rombasága által kiváltott válaszom 
itthon is eltalálhat egyeseket, akik 
alighanem szívesen követnék a me-
zőkövesdi molnár példáját, s annyi-
ban joggal, hogy találva érezhetik 
magukat.

Azok a miniszterelnökök, akik 
képesek voltak állítólag másfél órán 

keresztül kifogásokat sorolni a ma-
gyar gyermekvédelmi elképzelések-
kel szemben, azokban a homosze-
xuálisok elleni támadást látva, vagy 
szélmalomharcot folytatnak, vagy 
egy olyan előírás ellen tiltakoztak, 
ami az ő hazájukban is törvény. Az 
általuk kifogásolt magyar jogsza-
bályban nincs szó az azonos nemű 
személyek közötti szexuális cselek-
ményeknek korlátozásáról. Erről 
bárki meggyőződhet, aki a most el-
fogadott törvényt elolvassa.

Ahhoz viszont, hogy belássuk: a 
tiltakozók lábbal tiporják a jogálla-
miság fogalmát, ismernünk kell Az 
Európai Unió Alapjogi Chartáját. 
Ebben a 14. cikk szól az oktatásról. A 
(3) bekezdés a következőket mondja: 
„Az oktatási intézmények demok-
ratikus elvek figyelembevételével 
történő alapításának szabadságát, 
valamint a szülők azon jogát, hogy 
gyermekeik számára vallási, világ-
nézeti vagy pedagógiai meggyő- 
ződésüknek megfelelő nevelést biz-
tosítsanak, tiszteletben kell tartani 
az e jogok és szabadságok gyakorlá-
sát szabályozó nemzeti törvényekkel 
összhangban.”

Azok az alapítványi vagy egye-
sületi formában jelentkező lobbi-
csoportok, amelyek az iskola falai 
között szeretnék befolyásolni a 
gyermekeket, ezzel a rendelkezéssel 
mennek szembe. Az alapjogi charta 
a minden európai ország jogrendjé-
be beépült Emberi jogok egyetemes 
nyilatkozatára támaszkodik. Ebben 
az olvasható, hogy: „A szülőket el-
sőbbségi jog illeti meg a gyermeke-
iknek adandó nevelés megválasztá-
sában” (26. cikk 3. bekezdés).

A jogállamiság habzószájú védel-
mezői ezeket az idézett pontokat 
csak akkor emlegetik, ha valahol a 

kötelező hitoktatás ellen kell fellép-
ni. A vallási ismeretek terjesztését 
gátolják, mert feltételezik, hogy nem 
minden szülő akarja hitre nevelni a 
gyermekét. Ám a homoszexualitásra 
vonatkozó ismeretek vagy a nemvál-
tással kapcsolatos extrém felfogás 
terjesztésével kapcsolatban a szülők 
jogait már szerintük nem kell tiszte-
letben tartani.

Miért ez a heves támadás a ma-
gyar törvény ellen?

Az LMBTQ hívei alighanem rá-
jöttek, hogy támogatottságuk az  
összlakossághoz képest nem jelen-
tős. Ezért lett a „büszkeség meneté-
ből” vándorcirkusz. Ha világszerte 
egyazon napon kellene felvonulniuk, 
érdektelenségbe fordulna az egész, 
most viszont járnak országról or-
szágra és jelentősebbre fújják fel 
magukat a valósnál.

A béka és az ökör meséje jog-
gal juthat eszünkbe. De ha ezen a 
módon nem tudják biztosítani az 
utánpótlást, a gyerekek felé kell for-
duljanak, akik gondolkodását köny-
nyebben befolyásolhatónak vélik. 
Tragikus, hogy az LMBTQ lobbistái 
az orruknál fogva tudták vezetni a 
kormányfők és európai bizottsági 
vezetők egy részét is.

Vannak, akik azt szorgalmazzák, 
hogy az iskola tanítsa meg a gyere-
keknek a ciszgender, a genderexpan-
zív, a nem bináris, az interszex, a pán-
szexuális, valamint a transzgender 
fogalmát. Így nem lesz az új generá-
cióban senki a szégyenpadon amiatt, 
hogy mint én is, még nyolcvan- 
évesen sem tudom a fentiek mind-
egyikét szabatosan meghatározni. 
A cél, hogy jöjjön egy új generáció 
– nevezzük lmbtqsatöbbi-generáció-
nak – és ezt az egész LMBTQ stb. 
világot ne perverziónak, hanem nor-

málisnak tartsa. A magyar törvény 
ezt a törekvést kétségtelenül gátolja, 
és mint fent láttuk, ez az emberi jo-
gokról szóló jogszabályokból egye-
nesen következik.

Megbolydult világunkban azon-
ban nemcsak az LMBTQ-aktivis-
táknak ment el az eszük. Salvatore 
Garau olasz szobrász Io sono című 
(Én vagyok) szobrát 6-9 ezer euró 
körüli áron remélte értékesíteni. Az 
érdeklődés olyan nagy volt, hogy vé-
gül a szobor 15 ezer euróért kelt el. 
Ez nem ritka, ha árverésen értékesí-
tenek egy alkotást. Jelen eset azért 
különleges, mert a szobor nem léte-
zik. Sem látni, sem tapintani nem le-
het. A vevő a pénzéért egy papirost 
kapott, ami tanúsítja, hogy a szobor 
ott van, ahol nincs. Taylor Dafoe aki 
az Artnet News oldalon számolt be 
arról, hogy a 67 éves szobrász még 
májusban eladta az immateriális 
szobrot, ami tehát nem létezik. A 
tudósító találóan megjegyzi, Garau 
megtalálta a saját semmiségének a 
formáját.

Az ember hajlik arra, hogy az 
egész történetet városi legendának 
minősítse. De az Artnet News idéz 
egy videót is, amelyen az Olasz Kul-
turális Intézet bemutatja Garau úr-
nak a New Yorki Tőzsde előtti Afro-
dité sír című művét, ami ugyancsak 
egy láthatatlan alkotás, helyét a kö-
vezetre rajzolt fehér kör jelzi.

Ne csodálkozzunk hát semmin. 
Ha akad ember, aki egy nemlé-
tező szoborért hajlandó ötmillió 
forint körüli összeget kifizetni, 
akkor miért ne lehetne Magyar-
országot elmarasztalni egy olyan 
rendelkezésért, amelyet nem ho-
zott meg? Ott, ahol van immate-
riális szobor, miért ne térdeltet-
nének immateriális törvényért? 

A KDNP tiszteletbeli elnökének, az 
Európai Parlament volt alelnökének 

írása az mkdsz. hu oldalon jelent meg.

Vejkey Imre:
Gyurcsány pápának képzeli magát – most már a gyónási titkot töröltetné el

Az őszödi gyónó szócsöve, Vadai 
Ágnes (DK) törvénymódosítást 
nyújtott be a parlamenthez, hogy a 
gyónási titkot felülírja a feljelentési 
kötelezettség. Visszautasítjuk ezt a 
nyílt támadást, melyet a Katolikus 
Egyházzal szemben tanúsítanak!

Honnan veszik maguknak a bá-
torságot és a jogot, hogy beavatkoz-
zanak olyan kérdésekbe, melyekbe 
kizárólagosan a Katolikus Egyház 
első emberének, a római pápának 
van hatásköre és illetékessége!?

Ez nem más, mint az Egyház sem-

mibevétele! Ez nem más, mint a 
Magyar Alaptörvény és a hatályos 
nemzetközi egyezmények semmi-
bevétele! Ez nem más, mint súlyos 
beavatkozási kísérlet a kánonjogba!

Az egyesített baloldal vezető ere-
je most kimutatta a foga fehérjét, a 
keresztényellenes agressziót, mely 
az igazi habitusuk. Ne feledjék, ez a 
beavatkozási kísérlet nem új keletű! 

Sok papot hurcoltak meg, sőt végez-
tek ki a kommunisták azért, mert nem 
árulták el az Istennek tett esküjüket, 
vagyis nem adták ki a gyónás során 

tudomásukra jutott titkot. Most visz-
szaköszön a kommunista terror szel-
leme, amikor újra esküszegésre kény-
szerítenék a papságot.

A DK sajtótájékoztatója okán ki-
alakult téves értelmezés miatt pe-
dig fontosnak tartom hangsúlyozni, 
hogy az igazság az, hogy ma Ma-
gyarországon az Alaptörvény és a 
vonatkozó jogszabályok értelmében 
minden egyházi személyre, illetve 
egyházi intézményben dolgozóra 
ugyanazok a büntetőjogi szabályok 
vonatkoznak, mint mindenki másra! 

Az ezzel ellentétes állítások hamisak 
és minden valóságot nélkülöznek.

Ezért a keresztény közösség vé-
delmében azt üzenem, hogy el a 
kezekkel az Egyháztól! Képzeljék, 
ha a DK ezt ellenzékből megengedi 
magának, akkor mit tenne, ha kor-
mányzati hatalma lenne...? Ne ad-
junk esélyt erre!
Hajrá, Magyarország! Hajrá, Magyarok!

A szerző a KDNP pártügyésze, 
frakcióvezető-helyettes
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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.Akörnyezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
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Fülöp Attila: Sosem szabad sajnálattal beszélni
a fogyatékossággal élőkről 

Ismét nagy érdeklődés kísérte 
a kisvárdai színházi fesztivált 

„Kilenc, számos 
élményekkel teli 
előadás után, be-
záródtak a füg-
gönyök a Magyar 
Színházak 33. Kis-
várdai Fesztiválján 
színpadjain. Egy 
időre elköszön a 
fesztivál amely fel-
töltődést, örömöt, 
megható pillanato-
kat, felhőtlen szó-
rakozást adott.

El köszön nek 
azok a napok, me-
lyekben az előadások, minden alkalommal 
újult erővel és odaadással hozták el nekünk 
a különböző korok hangulatát, érzésvilágát.

Köszönöm, köszönjük a társulatoknak, 
hogy megfeszített munkájuk gyümölcsé-
vel, művészi játékaikkal örvendeztették 
meg a kisvárdai és környékbeli közönséget.

Minden nap, engem is! Nem volt olyan 
előadás, melyet ne néztem volna meg a fe-
leségemmel.

Köszönöm az élményt!
Köszönjük, köszönöm minden olyan em-

ber munkáját, közreműködését, akik idén is 
lehetővé tették, hogy a mi kisvárdai hunga-
rikumunk már 33 éve nem csak Kisvárdán, 
nem csak az országban, hanem a határain-

kon túl is nagy sikert arat!
Köszönjük, köszönöm a színészeknek, a 

rendezőknek, a színházi szakembereknek 
és a közönségnek is, hogy éltetik, ápolják, 
őrzik a kisvárdai „kincset”, a már „krisztusi 
korba” lépett Magyar Színházak Fesztivál-
ját!

Szívből gratulálok az idei díjazottaknak!
Sikerekkel, élményekkel, hangulatokkal 

és örök emlékekkel zárhatjuk az idei feszti-
vált is, melyet jövőre ugyanitt, ugyanekkor, 
közösen nyithatunk majd ki újra!

Viszontlátásra 2022-ben is!” – értékelt 
közösségi oldalán a június végi fesztiválzá-
rást követően Leleszi Tibor, Kisvárda ke-
reszténydemokrata polgármestere.

Ejtőernyős tábort szervezett a 
Honvédelmi Sportszövetség kadétoknak 

Először szervezett ejtőernyős 
tábort kadétoknak a Honvédel-
mi Sportszövetség, amely ezzel 
hagyományt kíván teremteni – 
hangzott el a tábor megnyitóján 
július 21-én Kaposújlakon.

Simicskó István, a Keresz-
ténydemokrata Néppárt frakció-
vezetője, a sportszövetség elnö-
ke célként a hazai ejtőernyős élet 
fellendítését jelölte meg, továbbá 
a pályaorientációt azon kadétok 
számára, akik felsőfokú tanul-
mányaikat a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetemen képzelik el. 

Felidézte: minisztersége alatt, 
2017-ben hozták létre a Honvé-
delmi Sportszövetséget, hogy a 
fiataloknak többféle tartalmas 
képzési lehetőséget biztosítsa-
nak. Ilyenek a középiskolások 
számára szervezett honvédelmi 
táborok – tette hozzá.

Simicskó István gratulált az 
ejtőernyős táborba 15 kadétkép-
zőből érkezett 18 középiskolás 
fiatalnak a bátorságához, hogy 
vállalkoztak a megmérettetésre, 
majd kiosztotta számukra az ej-
tőernyős igazolványokat.

Ha lehetőséget, támogatást adunk a fogyatékkal 
élőknek, akkor ők is értéket tudnak teremteni – 
mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
szociális ügyekért felelős államtitkára a közelmúlt-
ban Budapesten.

Fülöp Attila a Lámpás ’92 Közhasznú Ala-
pítvány értelmi fogyatékossággal élő munka-
társai által megalkotott Lumina design lám-
pacsalád bemutatóján úgy fogalmazott: az 
elvégzett munka, a foglalkoztatás adja a leg-
természetesebb kötődést fogyatékosággal élő 
és a nem fogyatékossággal élő emberek között. 
„Akkor tudjuk egymás életét elfogadni és meg-
érteni, ha ugyanabban a szobában, ugyanannál 
az asztalnál vagy gyártósor mellett állunk, és 
ugyanazt meg tudjuk csinálni” – fűzte hozzá.

Kitért arra, hogy Magyarországon a fogya-
tékossággal élő embereknek három lehetősé-
gük van a munkavállalásra. Ebből az egyik 
a piaci körülmények között történő munka-
végzés, a másik, ha egy akkreditált cégnél 
foglalkoztatják őket, a harmadik – és talán a 
legnehezebb misszió –, a súlyos fogyatékos-
sággal élőknek nyújtott fejlesztő foglalkozás 
során végezhető munka.

Hozzátette: a Lumina design lámpacsalád 
ez utóbbi foglalkoztatásban született meg. 
Kiemelte: a jövő évi költségvetésben 50,1 

milliárd forint áll rendelkezésre a megváltozott 
munkaképességűeket foglalkoztató, akkreditált 
cégek támogatására, ez 4,5 milliárd forinttal több, 
mint az idei összeg.

Rákóczi Ferenc műsorvezető, Sass Katalin, a NEXON 
Kft. tulajdonos-ügyvezetője, Tamás Zoltán, a Lámpás ’92 
Közhasznú Alapítvány munkatársa és Fülöp Attila, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért 
felelős államtitkára (balról jobbra) a Lumina design 
lámpacsalád budapesti bemutatóján 2021. június 16-án. 
A lámpákat az alapítvány értelmi fogyatékossággal élő 
kézművesei készítették (Fotó: MTI / Soós Lajos)

Juhász Hajnalka is 
részt vett az esztergomi 
Palatinus-tónál tartott 

szemétszedésen 

Az eredetileg tervezett Duna-parti hely-
színt a folyó áradása miatt kellett meg-
változtatni – jelezték a szervezők. A 
Klímapolitikai Intézet és a Szemétirtók 
– Esztergom város segítségével megvaló-
sított – július 24-ei eseményhez a Dorogi
Bányászok Horgász Egyesülete és a Pa-
latinusz Búvár és Vízisport Egyesület is
csatlakozott, akárcsak Juhász Hajnalka
(képünkön) kereszténydemokrata or- 
szággyűlési képviselő. A szemétgyűjtésen
kívül a horgászstégek környezetét is rend-
be tették a résztvevők, megszabadítva a ta-
vat az oda nem illő tárgyaktól.


