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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

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

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
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– Folytatás a 4. oldalon –
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Fidesz–KDNP-frakcióülés: A hitelmoratórium fenntartását kérték a kormánytól 

Kocsis Máté, a Fidesz és Simicskó 
István, a kereszténydemokraták 
képviselőcsoportjának vezetője ki-
emelte: a kormány eredményesen és 
hitelesen szervezte meg a járvány el-
leni védekezést, ami hozzájárult ah-
hoz, hogy Magyarországon az uniós 
országokhoz képest másfél hónap-
pal korábban kezdődhetett a nyitás, 

ami egyszázalékos többletet jelent a 
növekedésben. Az újranyitás során 
„egyetértési pontokat kell találni ma-
gunkkal”, erről, a járvány utáni élet-
ről szól majd a nemzeti konzultáció 
– hangsúlyozták.

A járvány, a népvándorlás és a 
gazdasági kihívások mellett Magyar-
országon az is veszély, ha a múlt tér 

vissza – tette hozzá Kocsis Máté. A 
fideszes frakcióvezető azt mondta, 
Gyurcsány Ferenc potenciális ve-
szélyt jelent, ha visszatér a hatalom-
ba, mert ezzel a véres, erőszakos, 
megszorító politika térne vissza.

A frakcióvezetők kifejtették: a hi-

telmoratórium fenntartását kérik a 
kormánytól, szerintük a rászorulók 
esetében nem kellene feloldani a mo-
ratóriumot. Ez olyan fontos kérdés, 
amelyet szerepeltetni kell a nemzeti 
konzultációs kérdőíven is – fejtették ki.
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Nemzetközi találkozókon képviselni a keresztények ügyét és a magyar érdeket 

Elsőként június közepén a Miniszter-
elnökség épületében, a Karmelitában 
fogadta Semjén Zsolt Kurt Koch bí-
borost, a Keresztény Egység Előmoz-
dítása Pápai Tanácsának elnökét.

A miniszterelnök-helyettes júni-
us végén Brüsszelbe látogatott, hogy 
részt vegyen az Európai Néppárt ha-
gyományosan legfontosabbnak szá-
mító eseményén. Az „EPP Summit”, 
vagyis csúcstalálkozó az EU állam-, 
illetve kormányfőit tömörítő Európai 
Tanács ülése előtt egy asztalhoz ülteti a 
néppárti állam- és kormányfőket vagy 
a tagpártok fő vezetőit (országonként 

egyet). A Fidesznek az Európai Nép-
pártból történő távozása miatt most a  
KDNP-nek van lehetősége a magyar 
érdekek képviseletére ezen a fórumon, 
melyen Semjén Zsolt vett részt.

A brüsszeli tanácskozást követően 
a kormányfő helyettese Örményor-
szágba látogatott, ahol őt és Azbej  
Tristant, az üldözött keresztények 
megsegítéséért és a Hungary Hel-
ps Program megvalósításáért fele-
lős államtitkárt, a KDNP alelnökét  
Ecsmiadzin városában, az örmények 
vallási központjában II. Karekin ör-
mény katholikosz fogadta.

Semjén Zsolt és Azbej Tristan 
őszentségével közösen méltatták a 
két nemzet közötti kulturális és egye-
temi szintű kapcsolatokat. Egyetér-
tettek abban, hogy az első keresztény 
nemzet és Magyarország is a keresz-
ténység védelmében áll.

II. Karekin pátriárka, az Örmény 
Apostoli Egyház feje, egyetemi ta-
nárok és diákok fejezték ki köszö-
netüket a magyar embereknek, hogy 
a konfliktusok, csapások közepette 
a Hungary Helps – Magyarország 
Segít Programon keresztül humani-
tárius segítségnyújtással támogatták 

az örmény embereket a legnagyobb 
bajban a Közel-Keleten.

„Nagy megtiszteltetés, hogy a 
segítségnyújtás megszervezéséért 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes úrral közösen egyetemi kitün-
tetést vettem át Örményországban” 
– írta közösségmédia-bejegyzésében 
Azbej Tristan. „Ez számomra nem 
csak humanitárius, hanem a csalá-
dom erdélyi örmény származása mi-
att mélyen átérzett személyes ügy is” 
– tette hozzá.
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Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke fontos diplomáciai tárgyalásokat folytatott júniusban Budapesten, Brüsz-
szelben és Örményországban.

A Fidesz–KDNP-frakciószövetség szerint reális célkitűzés az 5,5 százalékos gazdasági növekedés elérése, de meg kell érte dolgozni – hangsúlyozták a 
kormánypártok parlamenti frakcióvezetői június közepén Debrecenben, a két képviselőcsoport tanácskozása alkalmából tartott sajtótájékoztatón, ahol a 
hitelmoratóriumról és Gyurcsány Ferencről is szó esett.

A parlament tavaszi ülésszakán a 
KDNP alelnöke, az EMMI minisz-
terhelyettese, Rétvári Bence vég-
zett az élen a felszólalások számát 
tekintve, hiszen 149-szer fejtette 
ki álláspontját a Házban. A képze-

letbeli dobogó harmadik fokán is 
KDNP-s politikust találunk: a ke-
reszténydemokraták frakciószóvi-
vője, Nacsa Lőrinc 102 alkalommal 
emelkedett szólásra.

KDNP.HU

A KDNP-s Rétvári Bence nyerte a felszólalási 
versenyt a parlamentben – Nacsa Lőrinc is dobogós
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

– Semjén Úr, úgy tűnik, hogy Ma-
gyarország nagyon tudatában van 
történelmének. Az Önök kormánya 
két Habsburgot küldött nagykövet-
nek: Rómába és Párizsba.
– Én még szeretném megélni azt, hogy 
egy Habsburgot küldünk nagykövet-
ként Bécsbe. A K.u.K.-monarchia szét-
verése az egyik legnagyobb bűncselek-
mény volt, mert ez szellemi közösség 
is volt és sokkal szervesebb közösség, 
mint az EU. A nácik keleti expanzió-
ját csakúgy, mint a bolsevikok nyugati 
expanzióját meg lehetett volna aka-
dályozni, ha Ausztria–Magyarország 
fennmaradt volna. A magyar nemzet 
és a Habsburg-ház közötti kapcsolatok 
a történelem során ambivalensek, de 
az 1867. évi kiegyezés óta egyértelmű, 
hogy ez volt történelmünk egyik leg-
nagyszerűbb korszaka.
– A pápa szeptemberben Budapestre 
jön. Az országot látogatja meg vagy 
csak az Eucharisztikus Kongresszust?
– Az 1938. évi budapesti Eucharisztikus 
Kongresszus a nácik kifejezett elutasítá-
sa volt. Szellemi hatása máig érezhető. 
Most meghívtuk a pápát Magyarország-
ra és az Eucharisztikus Kongresszusra. 
Azt akarjuk, hogy minden feleljen meg 
a hagyományos protokolláris szokások-
nak. A pápának találkoznia kellene Ma-
gyarország vezető politikusaival, mivel 
ő a Vatikán államfője is. Fontosnak 
tartjuk azt is, hogy a hit és a társadalom 
szereplőivel találkozzon. Itt lesz Bart-
holomaios konstantinápolyi pátriárka 
és ezen túlmenően erős protestáns kö-

zösségünk és Európa legnagyobb zsidó 
közössége van itt. Ezért fontosnak tart-
juk a különböző felekezetekkel történő 
találkozást.
– Magyarországon mindenki üdvözli 
Ferenc pápát vagy vannak ellenérzé-
sek is?
– Elutasításról még nem hallottam. 
Tiszta lelkiismerettel mondhatom, 
hogy a Szentatyát mindenki üdvözli. 
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy 
II. János Pál pápa látogatásai mély be-
nyomást hagytak a magyar nemzetben.
– Magyarország kormánya anyagi-
lag és politikailag támogatja a kö-
zel-keleti egyházakat. Miért?
– A keresztény civilizáció oltalmazá-
sát a magyar alkotmány rögzíti, mert 
ez a mi identitásunk. Ezt még azok is 
elfogadják, akik személyes hitük miatt 
más beállítottságúak. Így tehát logikus, 
hogy keleten a keresztény egyházakat 
támogatjuk. És tesszük ezt sokkal 
magasabb összegekkel, mint a gazda-
gabb nemzetek. A keleti keresztények 
kétszeresen nehéz helyzetben vannak: 
egyfelől elszenvedik mindazt, amit az 
ott élő embereknek kell elszenvedniük, 
másfelől pedig a muzulmán tengerben 
élő keresztény kisebbségként elnyo-
mottak. Kulturálisan és szellemileg 
fontos, hogy fennmaradjon keleten a 
kereszténység. Ezen túlmenően azt 
gondoljuk, hogy maga a migráció rossz 
dolog. Normális esetben az ember ott 
éli az életét, ahol megszületett. Ezért a 
segítségnek arra kell irányulnia, hogy 
az emberek származási helyükön él-

hessenek emberhez méltó életet. Ha az 
embernek egy fenyegető helyzet miatt 
el kellett hagynia a hazáját, akkor a 
fenyegetés végét követően vissza kell, 
hogy térhessen oda. Ki fogja ezeket az 
országokat újjáépíteni, ha mindenki el-
megy? A migráció a származási orszá-
gok számára is rossz.
– Miért nem sikerül Magyarország-
nak erre irányuló konszenzust elér-
nie az EU-ban?
– Van Európában egy mainstream, 
amely úgy gondolja, hogy a migráció 
jó dolog, miközben mi úgy gondoljuk, 
hogy rossz dolog. A migrációpárti erők 
nem megállítani akarják a migrációt, 
hanem menedzselni. Sokan emberi jo-
gokról beszélnek, egy kalap alá veszik 
azonban az üldözött keresztényeket a 
szexuális orientáció szerinti kisebbsé-
gekkel. A mainstream a vallásszabadság 
megsértéséről beszél, de nem az üldö-
zött keresztényekről; elutasítja Európa 
keresztény örökét. Nyugat-Európában 
elképzelhetetlen az, ami nálunk meg-
valósult, nevezetesen, hogy nemcsak 
civil szervezetek segítenek a keleti ke-
resztényeknek, hanem a kormány egyik 
államtitkársága. Az EU azt csinál, amit 
akar és mi is azt csinálunk, amit aka-
runk. Ha nem segítenek nekünk, akkor 
legalább ne akadályozzanak bennünket.
– Az egyesült Európa eltávolodott az 
európai értékektől?
– Sajnos igen. Az EU olyan alma, 
amely messze gurult a fájától. Schu-
man, Adenauer és De Gasperi a keresz-
tény civilizációra építették Európát. Ma 

a mainstream azt mondja, hogy a ha-
ladás abban áll, hogy a kereszténység 
eltűnik egy Európa számára megha-
tározó pozícióból. Elutasítják a család 
hagyományos formáját és relativizálják 
a nemzeti szuverenitást. Ezzel szem-
ben mi hiszünk a családban, amely a 
természetből következik és a keresz-
tény hagyományban rögzült. Hiszünk 
a nemzeti létben, amely az emberiség 
gazdag örökségének alapja. Hiszünk a 
kereszténységben, amely civilizációnk 
alapja és nem valami múzeumba való 
dolog. Mióta a Fidesz–KDNP kormá-
nyoz, több ezer templomot újítottak fel 
és több száz újat építettek. Itt egyetlen 
templomból sem lesz bevásárlóközpont 
vagy mecset.
– Magyarország erősebb lenne az 
EU-ban, ha a Fidesz nem hagy-
ta volna el a kereszténydemokrata 
EPP-pártcsaládot.
– A Fidesz kilépését kikényszerítették. 
Ez az EPP balra tolódásának következ-
ménye. Nem a Fidesz ment jobbra, ha-
nem a mainstream húzta az EPP-t balra. 
Kohl kancellár alatt ez elképzelhetetlen 
lett volna. Az alkotmányban rögzítet-
tük, hogy az iskolákban tilos az LGB-
TIQ-propaganda, miközben tisztelet-
ben tartjuk minden egyén szabadságát. 
A magánéletben mindenki azt csinál, 
amit akar, de ne nevezzenek mindent 
házasságnak. A házasság megszentelt 
szó egy nő és egy férfi kapcsolatára. A 
gyermek egészséges fejlődéshez való 
joga erősebb, mint egy azonosnemű 
pár örökbefogadási igénye.

Stephan Baier a német katolikus hetilap, a Tagespost számára készített interjú Magyarország miniszterelnök-helyettesével, a Kereszténydemokrata Nép-
párt elnökével, melyet az alábbiakban olvashatnak.

Nacsa Lőrinc: A pedofilokkal 
szemben a lehető 

legszigorúbban kell eljárni
Nacsa Lőrinc, a KDNP ve-
zérszónoka a pedofilellenes 
törvény júniusi parlamenti 
vitájában kijelentette: ki kell 
mondani, hogy elég volt a pe-
dofil bűnelkövetők anonimitá-
sából, és abból, hogy sokszor 
nevetségesen enyhe ítéletek 
születnek ellenük. A leggya-
koribb büntetés ugyanis a fel-
függesztett szabadságvesztés 
– tette hozzá.

Ismertette: a Büntető tör-
vénykönyv szigorításainak 
köszönhetően általánosság-
ban jelentősen csökkent a re-
gisztrált bűncselekmények 
száma Magyarországon. Míg 
a Gyurcsány-kormány idején 

420-430 ezernél több bűncse-
lekményt követtek el évente, 
2020-ra bőven 200 ezer alatt 
van ezek száma. Ez az előre-
lépés a szigorításoknak, az el-
rettentő büntetési mértékeknek 
is köszönhető, és ezt várják a 
pedofilok elleni szigorúbb fel-
lépéstől is – mondta.

Nacsa Lőrinc hangsúlyozta: 
a kormánypártok már szám-
talan javaslatukkal célozták 
a gyermekek fokozottabb vé-
delmét, mert a kormányzati 
családpolitika alapja az, hogy 
a gyermek az első, a gyerme-
keknek minden lehetőséget, 
fizikai, szellemi és lelki biz-
tonságot meg kell adni. Ezért 

Hölvényi György: A szexuális nevelés és 
az abortusz nem az EU hatásköre!

„Az Európai Parlament radikális baloldali 
többsége az összes létező határt – nemzeti 
hatásköröket, nemzetközi és uniós szerző-
déseket – átlépve elfogadta a »szexuális és 
reprodukciós egészség és jogok« helyze-
tét vizsgáló Matic-jelentést”– jelentette ki  
Hölvényi György, a KDNP európai parla-
menti képviselője, a párt alelnöke a doku-
mentum megszavazását követően.

 „A Matic-jelentés a tagállamok egészség-
politikával és oktatással kapcsolatos kizáró-
lagos hatáskörébe avatkozik be. Olyan útra 
tévedt ezzel az Európai Parlament, amely a 
jövőre nézve nehezen belátható következmé-
nyekkel jár” – figyelmeztetett a szavazás után 
a kereszténydemokrata európai parlamenti 
képviselő.

A szexuális egészség és nevelés, a reproduk-
ció, illetve az abortusz nem tartozik az Európai 
Unió hatáskörébe. A most megszavazott jelen-
tés mégis ezeket a területeket akarja teljes körű 
ellenőrzés alá vonni. Meg kívánja fosztani az 

orvosokat attól az alapvető joguktól, hogy val-
lási vagy lelkiismereti okból úgy döntsenek, 
hogy a magzat emberi méltóságát védik.

A véleményterror az egészségügyi szak-
emberek hivatásuktól való eltiltásához is 
vezethet. A dokumentum emellett a nemzeti 
hatáskörrel mit sem törődve az átfogó sze-
xuális nevelés radikális baloldali narratíváját 
erőlteti. Ezzel súlyosan megsérti a nemzet-
közi szerződések által biztosított szülői jogo-
kat. A szülőket ugyanis elsőbbség illeti meg 
abban, hogy gyermekeiket saját meggyőző-
désük szerint neveljék – sorolta Hölvényi a 
jelentés jogsértő elemeit.

„Ma az Európai Parlament a balliberális 
magyar képviselőkkel együtt a hatályos uniós 
szerződések ellen szavazott. Egyszerűen nem 
engedhetjük meg, hogy az Európai Parlament 
túlterjeszkedjen a hatáskörén és figyelmen 
kívül hagyja a tagországok alkotmányos és 
erkölcsi hagyományait” – hangsúlyozta a po-
litikus.
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Kormány, párt, frakció
– Az Európai Parlament „terhes-
ség-megszakítási jogról” tanácsko-
zik és az EU Bizottsága a szülőség 
kölcsönös elismerését készíti elő, úgy, 
hogy széles körben lehetővé váljon a 
homoszexuálisok örökbefogadása és 
a béranyaság. Hogy reagál erre Ma-
gyarország kormánya?
– Ezzel Ön az EU-val fennálló másik 
problémát vázolja. Az értékrendi vál-
ság mellett intézményi válság is van. 
Az Európai Parlament és a Bizottság 
részéről ez a hatalom lopakodó meg-
szerzése, a tagállamok jogainak illegi-
tim megsértése mellett. Mi, magyaror-
szági kereszténydemokraták kiállunk a 
legkevesebb joggal bíró kisebbségért, 
a meg nem született embertársainkért. 
Ha őket szabad megsemmisíteni, akkor 
miért nem szabad más helyzetben levő 
embereket is? A mainstream életelle-
nes politikája megkérdőjelezi azt a jo-
gunkat, hogy kiálljunk a meg nem szü-
letett gyermekekért. Így korlátozzák 
a véleménynyilvánítás szabadságát. 
Ennek a vége azután a Biblia betiltása.
– Magyarországon ugyanolyan ideo-
lógiai polarizáció van, mint minde-
nütt Európában.
– Igen, de Magyarországon mindenki 
szabadon elmondhatja, amit gondol, a 
politikai korrektség kényszerzubbonya 
nélkül. Kormányunkat háromszor vá-
lasztották meg kétharmados többséggel. 
Ezért azt mondjuk: kérdezzük meg a né-
pet! Az EU-val a migrációs politikában 
van a legsúlyosabb konfrontációnk. Mi 
megkérdeztük a népet, hogy akarja-e a 
muzulmánok tömeges bevándorlását. 
És a bölcs magyar nép ezt nem akarta. 
Az EU vezetői elfelejtették megkérdezni 
az európai polgárokat. Nem emlékszem 
e kérdésben népszavazásra bármely más 
EU-s országban. A jövő szempontjából 
legfontosabb kérdés vonatkozásában 
nem kérdezték meg Európa polgárait.

– Az EU részéről vannak olyan vá-
dak a magyar kormány felé, amelyek 
nem az értékek vagy a migráció kér-
déseire vonatkoznak. Brüsszelben 
veszélyben látják a magyarországi 
jogállamot és úgy látják, hogy kor-
látozzák a sajtó és a véleménynyil- 
vánítás sokszínűségét.
– Ezek szemenszedett hazugságok! 
Ez ideológiai tá-
madás. Minden 
kérdést részle-
tesen megvála-
szoltunk. Nincs 
nálunk semmi, 
ami ne vol-
na az EU sok 
országában. 
Például a So-
ros-egyetem: 
e tekintetben 
szó szerint 
vettük át a 
bajor sza-
bályokat. 
M i n d e n 
vád kap-
csán több 
E U - o r-
s z á g o t 
t u d o k 
megne-
vezni, ahol a 
szabályok hasonlóak vagy kemé-
nyebbek, mint nálunk. De csak a len-
gyeleket és minket támadnak.
– Az EU-csatlakozás előtt Magyar-
ország mintadiáknak számított, ma 
– Lengyelországgal együtt – problé-
más gyereknek. Miért?
– Nem mi változtunk meg, hanem az 
EU, amely a mainstream befolyása alá 
került. Mi a szuverenitásainkat és a ha-
gyományainkat akarjuk. Mi, akik túl-
éltük Moszkvát, nem fogunk Brüsszel 
elől megfutamodni! A rendszerváltás 

idején az EU kívánságára lebontottunk 
minden védővámot, a következmény 
azonban Magyarország gyarmatosítá-
sa volt. A piacokat monopolizálták és 
magyar cégeket fojtottak meg. Az EU 
sem a gazdasági, sem a migrációs vál-
ságot nem tudta menedzselni, nem tudta 
megtartani a briteket és nem tudta meg-
szervezni az oltást. Amikor jött a gaz-
dasági válság, csökkentettük az adókat 

és munkát adtunk az 
emberek-
nek. Meg-
adóztattuk 
a multikat 
és a nagy 
b a n kok a t . 
A szocialis-
táktól a csőd 
szélén álló or-
szágot vettünk 
át és kivezet-
tük a válságból. 
Minden kötele-
zettségünket tel-
jesítjük. Magyar-
országon kínai és 
orosz oltóanya-
gokkal is oltunk, 
noha az Európai 
Gyógyszerhatóság 
ehhez nem elég tö-
kös. Én elfogadom, 
hogy lehetőleg nyu-

gati oltó- anyagokat kellene vá-
sárolnunk. De nincs elég. Nem enged-
jük meg, hogy magyarok haljanak meg, 
mert az EU nem engedélyezi az orosz és 
a kínai oltóanyagokat.
– Az Ön számára valós opció Ma-
gyarország kilépése az EU-ból?
– Az EU-ból történő kilépés egyáltalán 
nem jön szóba. Magyarország ezeréves 
történelme során sokkal többet adott 
Európának, mint amennyit kapott. 
Megvédtük Európát a mongoloktól és 

a törököktől. A mi természetes helyünk 
Európában van. A szovjet megszállásra 
azért került sor, mert 1945-ben Jaltában 
elárultak bennünket. Ugyanígy elárul-
tak bennünket 1956-ban! Ne oktassanak 
ki bennünket Európáról. Mi vállaljuk 
Európát és hiszünk benne. Ismerjék el 
a keresztény örökséghez és a nemzeti 
szuverenitáshoz való jogunkat.
– Nemcsak Brüsszel és Budapest kö-
zött, hanem Magyarország belpoliti-
kájában is éles a polarizáció.
– Ellenzékünk 12 év után kissé fruszt-
rált. Támad bennünket a mainstream, 
de nézzük meg ezt az ellenzéket: ez a 
reformkommunisták és a reformfaszis-
ták koalíciója. Magyarországon sem a 
kommunistákat, sem a nácikat nem ked-
veljük. Az ellenzékben most a szélsősé-
gek egyesültek. A Fidesz–KDNP egy 
jobbközép szövetség. Mi talán nagyobb 
súlyt helyezünk a hagyományokra a 
nyugat-európaiaknál, de mi keresztény-
demokrata kormány vagyunk.
– Az Önök kormánya célzottan tá-
mogatja a családokat. Számszerűsít-
hető a siker?
– Igen, a reprodukciós arány javult, 
több házasságot kötnek és csökkent a 
terhesség-megszakítások száma. Egész 
Európában nem létezik olyan erős csa-
ládtámogatás, mint itt. A mi politikánk 
célja, hogy Magyarországon magyar 
gyerekek szülessenek. Más országok 
építhetnek bevándorlásra. Mi azonban 
elvárjuk, hogy fogadják el azt, hogy mi 
a családokat akarjuk támogatni.

A cikk egyik német képaláírása arról 
szól, hogy Semjén Zsolt magyar 

miniszterelnök-helyettes irodájában 
Mindszenty bíboros gyóntatójának 

oltárkeresztje áll, amelyet 1945-ben 
egy vöröskatona kalasnyikovjából 

származó golyó lyukasztott át (A képe-
ket Christoph Hurnaus készítette)

Földi László: Időt, szabadságot és pénzt 
nyertünk a gyors oltási programmal

Földi László, a KDNP országgyűlési 
képviselője július 8-án napirend előtt az 
Országgyűlésben a járványhelyzetről és 
annak kezeléséről beszélt.

Földi László felelevenítette a járvány 
okozta kihívást, és kijelentette, már elér-
kezett a számvetés és a jövőbe tekintés 
időszaka. Kétségtelen, hogy nem min-
denki állt be a csatasorba, az ellenzék 
abban volt érdekelt, hogy a nemzet minél 
később, minél nagyobb áldozat árán le-
gyen túl a válságon – vélekedett.

Szerinte a kormány világraszóló előre-
látást tanúsított azzal, hogy onnan szer-
zett be vakcinát, ahonnan csak lehetett. 
„Időt, szabadságot és pénzt nyertünk az-
zal, hogy az oltási program jól sikerült” 
– hangsúlyozta, és szólt a gazdasági 
eredményekről, amelyek megalapozzák 
a 2022-es költségvetést.

A képviselő arra kérte a kormányt, 
hogy továbbra se zavartassa magát azok-

tól, akik csak haszonszerzésből próbálják 
letaszítani a nemzetet a helyes irányról.

Schanda Tamás, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium államtitkára 
azt mondta: a vírus az eddig elért gazda-
sági eredményekre is veszélyt jelentett, 
ezért először a védekezést kellett előtér-
be helyezni.

Szólt arról is, hogy a kormány talán a 
világon legnagyobb hitelmoratóriumot 
hirdette meg, csak ez az egy intézkedés 
1,6 millió családot és csaknem félmillió 
vállalkozás működését védi.

A baloldal azonban ezt sem támogat-
ta, semmit sem segítettek a magyar csa-
ládoknak és vállalkozásoknak – értékelt, 
úgy fogalmazva: a baloldal a védekezés 
helyett is a „Gyurcsány-show-val” van 
elfoglalva. Most már a gazdaság újrain-
dítására kell koncentrálni, ezért például 
a munkaerő-támogatás szélesebb körben 
elérhető – jegyezte meg.

a pedofilokkal szemben is a lehető 
legszigorúbban kell eljárni – szö-
gezte le.

A vitában elhangzottakra rea-
gálva köszönetet mondott minda-
zoknak, akik egy politikai egység 
létrehozására törekedtek a kérdés-
ben. Azt kérte: legyen a módosító 
javaslatok esetében is konszenzus. 
Ígéretet tett arra, hogy az előter-
jesztők minden jobbító szándékot 
megfontolnak.  

A feljelentési kötelezettség még 
egyeztetést igényel, az eltussolás 
azonban jelenleg is benne van a 
büntető törvénykönyvben – is-
mertette. Nincs olyan, hogy papi 
pedofília, ahogy olyan sincs, hogy 
mérnöki vagy politikusi pedofília 
– szögezte le, hangsúlyozva, hogy 
mindenkire a törvény legteljesebb 
szigorával kell lesújtani.

Felidézte a javaslat legfon-
tosabb célkitűzéseit: létre kell 
hozni egy kereshető nyilván-
tartást azokról, akik gyer-

mekek sérelmére követnek el  
szexuális bűncselekményt, és a 
Büntető törvénykönyvet is szigorí-
tani kell esetükben. Számos mun-
kakörből ki kell őket tiltani, a sza-
bályozás ezért bővül szabadidős 
tevékenységek területén végzett 
munka tilalmával.

A törvény egy módosító javaslat 
nyomán arról is rendelkezik, hogy 
„tilos tizennyolc éven aluliak szá-
mára pornográf, valamint olyan 
tartalmat elérhetővé tenni, amely 
a szexualitást öncélúan ábrázolja, 
illetve a születési nemnek megfe-
lelő önazonosságtól való eltérést, 
a nem megváltoztatását, valamint 
a homoszexualitást népszerűsí-
ti, jeleníti meg”. A jogszabályt az 
Országgyűlés – az ellenzéki frak-
ciók többségének távolmaradása 
mellett – elfogadta, majd – a nem-
zetközi liberális politikai elit és az 
LMBTQ-lobbiszervezetek tiltako-
zása dacára – Áder János köztársa-
sági elnök ki is hirdette.
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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

Simicskó István: A költségvetés egy hitvallás alapvető értékeink mellett 
Az Országgyűlés júniusban elfogadta a jövő évi költségvetést, amely további forrásbővítéseket és béremeléseket irányoz elő. Simicskó Istvánt, a KDNP 
frakcióvezetőjét a Magyar Hírlap kérdezte.

„Mi, magyarok a történelem során 
mindig képesek voltunk a nehéz hely-
zetekben is kitartani és újraépíteni az 
országot. Nemzeti hitvallásunk is er-
ről szól. Most sem lesz ez másként. A 
védekezésben résztvevők emberfeletti 
munkájának köszönhetően sikerült 
megfékezni a járvány terjedését, így 
fokozatosan visszatérhetünk régi éle-
tünkhöz. A jövő évi költségvetés az 
ország újraindításának költségvetése 
lesz, mindent megteszünk azért, hogy 
a pandémia után Magyarország gaz-
dasági szempontból is a nyertes orszá-
gok közé tartozzon, ezért indítjuk el a 
gazdaság-újraindítási akciótervet, és 
folytatjuk a megkezdett béremeléseket 
is” – fejtette ki véleményét Simicskó 
István.

„Embert próbáló időszak áll mögöt-
tünk, mindannyian érezzük, hogy jö-
vőnk szempontjából meghatározó ese-
mények tanúi lehetünk. Sokakat értek 
pótolhatatlan veszteségek szeretteik el-
vesztése miatt, de több ágazat is nehéz 
helyzetbe került. Ilyenkor különösen 
nagy felelősség hárul az ország veze-
tőire. Nekünk az a célunk, hogy a ne-
hézségek és a bizonytalanság csökken-
tése érdekében támogatást nyújtsunk 

a családoknak, megvédjük a munka-
helyeket és segítsük a gazdasági élet 
szereplőit” – hangsúlyozta. „Egy költ-
ségvetés hitvallása a kormányzó pár-
toknak. Kiolvashatók azok az értékek, 
célok, amelyek erősítését fontosnak 
tartja” – tette hozzá, majd így folytatta: 
„Az a törekvésünk, hogy Magyaror-
szág 2030-ra Európa öt legjobb országa 
közé tartozzon. Ez a magyar emberek 
érdeke. Fokozatosan, biztos alapokra 
építjük fel az országot, látható, jól ha-
ladunk ebben a munkában. Az elmúlt 
időszak ugyanakkor arra is emlékezte-
tett bennünket, hogy felkészülten kell 
számítanunk a váratlan kihívásokra, 
így a 2022-es költségvetés egy jelen-

tős központi tarta-
lékkal rendelkezik” 
– fogalmazott. A 
kereszténydemokra-
ta képviselőcsoport 
vezetője szerint az 
elmúlt tíz év mun-
kájának eredményei 
lehetővé tették, hogy 
hazánk sikeresen 
nézzen szembe a 
járvány gazdasági 
hatásaival is. „Az 

ország teljesítménye már idén meg-
haladhatja az 5,5 százalékos GDP-nö-
vekedést, ezzel párhuzamosan pedig 
az átlagjövedelemmel rendelkező, 
gyermeket nevelő szülők jövő év ele-
jén visszakaphatják azt a személyi jö-
vedelemadót, amelyet idén befizettek. 
Ne feledkezzünk el arról sem, hogy a 
járványkezelésben kiemelt szerepe volt 
a stabil pénzügyi háttérnek, ez alapve-
tő feltétele az egészségügyi ellátórend-
szer működésének. Folytatni tudjuk a 
megkezdett munkát, a béremeléseket, 
az egyes ágazatok megerősítését. 2010 
óta a kormány csaknem háromszoro-
sára növelte a családok támogatását, 
ami a GDP mintegy öt százalékát teszi 

ki, ez arányait tekintve Európában az 
egyik legmagasabb. A 2010-es utolsó, 
a baloldal által benyújtott költségvetés-
hez képest az egészségügy működésé-
re jövőre ezerhétszázmilliárd forinttal, 
majdnem két és félszer nagyobb ösz-
szeg jut, az egészségügyi bérek for-
rása pedig jövőre a négyszeresére nő. 
2010-hez képest jelentős növekedés kö-
vetkezett be az oktatási, a honvédelmi 
kiadások területén, de beszélhetnénk a 
pedagógusok, a közszférában dolgozók 
jövedelmének kimagasló emeléséről 
is. Jövőre bevezetjük a huszonöt éven 
aluliak szja-mentességét, továbbá a ti-
zenharmadik havi nyugdíj fokozatos 
visszavezetése által a nyugdíjban és 
a nyugdíjszerű ellátásban részesülők 
már plusz egy félhavi jövedelemmel 
gazdálkodhatnak. A mögöttünk álló 
időszak világméretű kihívásai ellenére 
nemhogy csökkennének vagy stagnál-
nának a rendelkezésre álló források, 
hanem biztosítani tudjuk a folyamatos 
növekedést. A számokat tekintve te-
hát nem kérdés, hogy a Fidesz–KDNP 
gazdaságpolitikája sikeres, a további 
munkát a megkezdett úton haladva kell 
folytatni” – zárta értékelését Simicskó 
István.

Már javában folynak  
az Eucharisztikus Kongresszus 

előkészületei 
Az 52. Eucharisztikus Kongresszus társadalmi bizottságának ülé-
sét tartották június 2-án Budapesten a Szent Máté Kulturális Köz-
pontban, hiszen idén hazánk – 1938 után – második alkalommal ad 
majd otthont az eucharisztikus világkongresszusnak.

A szentmisét megelőzően a tervek szerint a Szentatya külön fog 
találkozni a magyar állam vezetőivel, Áder János köztársasági el-
nökkel, Orbán Viktor miniszterelnökkel, a kormány tagjaival és 
más magas rangú állami vezetőkkel.

Harrach Péter: 2778 milliárd forint jut családtámogatásra
Harrach Péter június 15-ei napirend előtti 
felszólalásában az Országgyűlésben a család 
fontosságáról beszélt, melyet a nemzet jövő-
jének biztosítékaként említett.

A KDNP frakcióvezető-helyettese hang-
súlyozta: jövőre Magyarországon 2778 
milliárd forint jut családtámogatásra, közel 
félmilliárddal több, mint idén. Ez a GDP öt 

százalékát teszi ki. Rámutatott: az ellenzék a 
segély típusú családi pótlékot favorizálja, míg 
a kormánypártok a családi adókedvezményt, 
egy munkajövedelemhez kötött támogatást 
tartják fontosnak. Az adókedvezmény tíz 
év alatt több mint háromezer milliárd forin-
tot hagyott a családoknál – mondta Harrach 
Péter.

Vejkey Imre pert nyert! Jogerősen elítélte  
a bíróság a Népszava kereszténygyalázását

A hírhedt karikatúra miatt a Népszavának 400 
ezer forintot és a perköltséget is meg kell fizetnie 
– a június végi ítélet szerint. 

A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióve-
zető-helyettese másodfokon pert nyert a Nép-
szava ellen – írta meg röviddel az ítéletet kö-
vetően a Magyar Nemzet. A bírósági indoklás 
szerint a lap a Jézust gúnyoló karikatúrája és 
szövege miatt megsértette a keresztény vallási 
közösséghez tartozásával összefüggésben érvé-
nyesített, emberi méltósághoz fűződő személyi-
ségi jogát. Az ítélet továbbá részletezi, hogy a 
Népszavának négyszázezer forintot kell fizetnie 
Vejkey számára, továbbá a perköltséget is meg 
kell térítenie. Mint ismert, a Népszava munka-
társának, Pápai Gábornak a vallásgyalázó ka-
rikatúrája ellen – amit a Magyar Újságírók Or-
szágos Szövetsége karikaturistái 2020 legjobb 
rajzának választottak – Vejkey Imre, a KDNP 
frakcióvezető-helyettese személyiségi jogi pert 
indított. Az ügyben eljáró bírónő első fokon el-

utasította a keresetet, mondván, a Népszavában 
megjelent karikatúra jópofa, az átlag magyar 
állampolgár pedig viccként fogja fel a látottakat. 
Az elsőfokon eljáró bírónő úgy érvelt, hogy ha 
letakarja a szöveget és a kép többi részét, akkor 
az szerinte egy konvencionális Jézus-ábrázolás. 
A rajzon a megfeszített Krisztus látható, mellet-
te Müller Cecília országos tisztifőorvos karika-
túrája, a következő neki tulajdonított szavakkal:  
„Alapbetegsége függőséget okozott”.

Az elsőfokú tárgyalás során Gál Zsófia Lívia 
bíró a baloldali sajtó kereszténygyalázó gyakor-
lata ellen indított tiltakozó petíciót – amit több 
mint harmincezren írtak alá – sem volt hajlandó 
figyelembe venni, a felperes pedig hiába jelent 
meg személyesen a tárgyaláson, egy árva szót 
sem szólhatott.

Az ügy végére, legalábbis jogi értelemben, 
a másodfokú ítélet tett pontot, a Népszavának 
meg kell fizetnie bűnéért, még ha a büntetés 
mértéke jelképes is.

Áder János köztársasági elnök, Erdő Péter bíboros, Esztergom-
budapesti érsek és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 
(balról jobbra) a magyar fővárosban szeptemberben kezdődő 
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus társadalmi 
bizottságának ülésén a Szent Máté Kulturális Központban 2021. 
június 2-án (Fotó: MTI / Máthé Zoltán)
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Országjáró

Aktív politikai és közösségi munka – ülésezett a KDNP Pest megyei választmánya 
Május végén tartotta ülését a KDNP Pest Megyei Választmánya Vácott. A tanácskozáson szó esett az előttük álló kihívásokról és feladatokról, különös 
tekintettel a jövő évi országgyűlési választásokra.

Az eseményen felszólalt Szűcs Lajos or-
szággyűlési képviselő, az Országgyű- 
lés jegyzője, a Fidesz Pest megyei 
elnöke, aki szövetségesi köszöntőjé-
ben a pártszövetség közös értékeiről, 
az együtt végzett országépítő munka 
fontosságáról, továbbá az előttünk 
álló feladatokról és kihívásokról be-
szélt.

Rámutatott: a következő hónapok-
ban a Fidesz és a KDNP helyi szer-
vezeteinek szoros együttműködésére 
lesz szükség, a kampányidőszak alatt 
különösen fontos lesz az összehangolt 
tevékenység. A helyi szinten is meg-
valósuló szövetségesi együttműködés 
kapcsán kiemelte, hogy a politikai tel-

jesítmény legjobb mércéje az elvég-
zett munka mennyisége és minősége.

Simicskó István, a KDNP or- 
szággyűlési képviselőcsoportjának 
vezetője beszédében ismertette a frak-
ció munkáját, szót ejtve a keresztény-
demokrata képviselők bizottsági tevé-
kenységéről is. Kiemelte és méltatta 
a kormányzati munkában részt vevő 
KDNP-s politikusok teljesítményét, 
a szakpolitikai területeken mutatott 
kiemelkedő kereszténydemokrata 
helytállást.

Az előttünk álló időszakról szólva 
hangsúlyozta, hogy a parlamentben 
egyre jobban elharapózó primitív el-
lenzéki kommunikáció a keresztény-
demokraták számára nem követendő, 

Május végén Vácott ülésezett a 
KDNP Pest Megyei Önkormányzati 
Tanácsa is.

Gaal Gergely, a KDNP Pest 
megyei elnökének megnyitó-
ját követően  Marton Zsolt váci 
megyéspüspök köszöntötte a tanács-
kozásra érkezőket. Ezt követően 
Rétvári Bence miniszterhelyettes, 
a térség országgyűlési képviselője, a 
KDNP alelnöke szólalt fel.

A politikus a parlamenti munkáról 
és az önkormányzatok fontos szere-
péről osztotta meg gondolatait az or-
szág újraindítása kapcsán. A tanács 
ülését Kiszelné Mohos Katalin, a 
KDNP Pest Megyei Önkormányza-
ti Tanácsának elnöke, Nagykovácsi 
polgármestere nyitotta meg.

Seszták Oszkár, a KDNP Or-
szágos Önkormányzati Tanácsának 
elnöke bejelentette: októberre meg-
kezdték az előkészületeteket az or-
szágos tanács üléséhez.

A szakmai előadásokat Schneller 
Domonkos, a Miniszterelnökség 

Budapest és az agglomeráció fej-
lesztéséért felelős helyettes állam-
titkára kezdte, aki hangsúlyozta: az 
agglomeráció egyik jelentős kihí-
vása a kiköltözőknek megfelelő kö-
zösségi közlekedési infrastruktúra 
kialakítása az ingázáshoz.

Tarnai Richárd Pest megyei kor-
mánymegbízott a kormányhivatali 
rendszer eredményeiről járványke-
zelésben és a működési tapasztala-
tok alapján hasznos gyakorlati ta-
nácsokkal látta el az önkormányzati 
tagokat szabályos működésükhöz.

A plenáris rész Szabó István, a 
Pest Megyei Közgyűlés elnökének 
előadásával zárult, amelyben a Pest 
megye önálló régió jelentőségéről 
és fejlesztési lehetőségeiről beszélt 
a következő EU-s költségvetési idő-
szakban.

A szünetet követően a résztvevők 
és az előadók között pódiumbeszél-
getés keretei között volt lehetőség a 
településspecifikus kérdések meg-
tárgyalására.

Járvány elleni védekezés és újraindítás 
önkormányzati perspektívából

Letették a Kalocsa–Paks új Duna-híd alapkövét
A megépítendő új Du-
na-hídnak köszönhető-
en Kalocsa és az M6-os 
autópálya, valamint Ka-
locsa és Paks között a 
menetidő hozzávetőlege-
sen 15 percre csökken. A 
2024 nyarára elkészülő 
Kalocsa–Paks új Du-
na-híd a 20. híd lesz a 
Duna magyarországi sza-
kaszán  – közölte a június 
10-ei alapkőletételt köve-
tően a NIF Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt.

Süli János KDNP-s országgyűlési képviselő, a Paksi Atomerőmű bővítéséért 
felelős tárca nélküli miniszter (balra), Font Sándor fideszes országgyűlési 
képviselő (balról a második), Szabó Péter, Paks (balról a harmadik) és Filvig 
Géza, Kalocsa polgármestere (jobbról a második), valamint Nyul Zoltán, a 
NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese (jobbról a harmadik) és Varga 
Antal, a Duna Aszfalt Út ügyvezető igazgatója a Kalocsa-Paks Duna-híd 
foktői alapkőletételi ünnepségén 2021. június 10-én (Fotó: MTI / Kiss Dániel)

a KDNP politikusai nyilvánosság 
előtti megnyilvánulásait továbbra is 
a mértéktartó és kulturált hangnem 
kell, hogy jellemezze.

Gaal Gergely, a KDNP megyei el-
nöke elmondta: Pest megyében az el-
múlt évben a járványhelyzet ellenére 5 
új településen alakult új KDNP-szer-
vezet, így összesen már 52 helyi alap-
szervezet van a megyében.

A régi és az új szervezetek részéről 
egyaránt aktív politikai és közösség- 
építő munkára van szükség, az or-
szággyűlési választások közeledtével 
egyre több kampányfeladat is lesz. A 
választás tétje óriási, a nemzetpoliti-
ka, a családok erősítése, a gazdaság 
megerősítése terén az elmúlt évti-
zedben elért rendkívüli kormányzati 
eredmények megvédése és a keresz-
tény civilizáció alapértékei melletti 
határozott kiállás lehetősége forog 
kockán.

A választmányi ülés további ré-
szében a megyei szervezet esedékes 
programjairól esett szó. A KDNP 
Pest megyei szervezete szakmai kép-
zésekkel, rendezvényekkel, családi 
nap szervezésével, nemzeti ünnepe-
ink közös ünneplésével, széles társa-
dalmi csoportot megszólítani képes 
korszerű kommunikációval kíván a 
nemzetépítő aktív munkában részt 
venni.

Az alapszervezetek üzeneteinek 
erősítése kiemelten fontos cél az on-
line térben, ehhez közösen kell meg-
teremteni a szükséges erőforrásokat. 
A szakpolitikai munka erősítése cél-
jából munkacsoportok létrehozásá-
val, szeretne lehetőséget biztosítani 
az alapszervezetek tagsága számára, 
hogy az eddigieknél is aktívabban 
bekapcsolódhassanak a keresztény-
demokrácia értékeinek megőrzésébe 
– hangzott el.
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Országjáró

Soltész Miklós: Aki a maga területén tesz a magyarságért, az gyógyít 
„Ha az ember nem él békében Istennel, a Föld maga sem lehet békében” – idézte II. János Pál pápa szavait Soltész Miklós államtitkár, a KDNP alelnöke 
június 4-én, a Nemzeti összetartozás napján a Pest megyei Budakeszin.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség 
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkára az arborétum terüle-
tén Szent II. János Pál pápa emlékére 
felállított kereszt átadásán az emlé-
kezés fontosságáról és ezzel együtt a 
magyar nép küldetéséről beszélt. Azt 
mondta, „számot kell vetnünk a bé-
kediktátum következményeivel”, de 
mindazok ellenére, ami a magyarság-
gal történt, „felelősségünk”, hogy a 
Kárpát-medencében élő többi nemzet 
sebeit is „mi gyógyítsuk be”.

Soltész Miklós szerint azért is emlé-
kezni kell, mert sokan próbálják elfe-
ledtetni a tényeket. Románia nagyobb 
területet kapott, mint a jelenlegi Ma-
gyarország, 10,7 millió embert szakí-

tottak el Magyarországtól, elvették az 
ország gyárainak felét, vasútvonalainak 
60 százalékát és 92 városát. Az ország-
nak nem volt többé só-, ezüst- és arany-
bányája. „Elveszítettük fenyveseink 97, 
lombhullató erdeink 85 százalékát” – 
sorolta.

Van tehát min szomorkodni, de van 
„küldetésünk” is. Aki a maga területén 
tesz a magyarságért, az gyógyít, legyen 
akár a fák sebeit gyógyító erdész vagy 
a magyar kultúrát őrző zenész – véle-
kedett.

Szent II. János Pál pápáról szólva 
felidézte, az egyházfő egész életében 
közel állt a természethez. A pápát 
idézte, aki szerint „amikor az ember 
hátat fordít a Teremtő terveinek, olyan 

zavart idéz elő, amely óhatatlanul 
visszahat a teremtés rendjére. Ha az 
ember nem él békében Istennel, a Föld 
maga sem lehet békében”.

„A magyar nép büszke lehet magára, 
mert többet adott ennek a világnak, mint 
amit kapott tőle” – mondta az ünnepsé-
gen Menczer Tamás, a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium tájékoztatásért 
és Magyarország nemzetközi megjele-
nítéséért felelős államtitkára

A Budakeszi Arborétum bejáratánál 
felállított székelykapu avatásán az ál-
lamtitkár arról beszélt: Trianon emléke 
fáj, hiszen „méltatlanul, tisztességtele-
nül bántak velünk, mert kéjes örömmel 
belénk rúgtak és elszakították tőlünk 
nemzettársainkat”. Ugyanakkor nem 
kell, hogy a magyar nép átadja a magát a 
fájdalomnak, mert „nem vagyunk vesz-
tesek”, mert olyan száz évet, amilyen 
„mögöttünk van”, a világon talán egyet-
len másik nemzet sem élt volna túl.

Úgy fogalmazott: büszkék lehetünk 
magunkra, mert többet adtunk ennek 
a világnak, mint amit kaptunk tőle”, 
és bár sokan örültek volna annak, ha a 
magyarság eltűnik, „még mindig itt va-
gyunk és itt is maradunk”.

Menczer Tamás kitért arra is: a 
kormány külpolitikájának sarokköve, 
hogy mindenkinek megadják, de min-
denkitől el is várják a tisztelet. Azt is 
mondta, Magyarország nincs egyedül, 
szövetségeket épít, és szövetségeseivel 

együtt dolgozik Közép-Európa fele-
melésén és megerősítésén. Az államtit-
kár a határon túli magyarokról szólva 
hangsúlyozta: a kormány nem akarja 
Budapestről megmondani, hogyan kel-
lene élniük a külhoni magyaroknak. 
Ugyanakkor a külhoni magyarok min-
dig számíthatnak a magyar kormányra, 
amely őket meghallgatva igyekszik se-
gíteni nekik, hogy minél jobb körülmé-
nyek között, a szülőföldjükön tudjanak 
boldogulni.

Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. 
vezérigazgatója köszöntőjében kiemel-
te: a Pilisi Parkerdőben számos példa, 
római utak, kolostorromok és más szak-
rális helyek bizonyítják, hogy az erdő 
befogadója, egyben természetes közege 
is a kulturális emlékeknek.

Tarnai Richárd Pest megyei kor-
mánymegbízott az „igazságtalan bé-
kediktátum” napján Szent II. János Pál 
Evangélium című versének az igazság-
ról szóló sorait idézte: „az igazság nem 
olajcsepp a sebre, hogy ne fájjon, ami 
éget, nem ültetik szamárra, hogy körül-
vigyék az utcán. Az igazságnak szen-
vednie s rejtőzni kell” – hangoztatta.

A székelykaput és a keresztet Spányi 
Antal székesfehérvári megyés püspök 
áldotta meg.

A székelykapu és a kereszt állítását a 
helyi közösség kezdeményezte, a kapu 
Kádár Ferenc keramikus, fafaragó 
munkája.

Latorcai János: A szabadság, az önrendelkezés és a hit kulcsfontosságú –  
Országzászlót avattak a KDNP-s vezetésű Mindszenten 

A kereszténydemokrata politikus a 
mindszenti Országzászló-emlékmű 
avatóünnepségén azt mondta: a 2010 
óta meghozott politikai döntések ered-
ményeként sor került a nemzet közjogi 
egyesítésére, és immár 1,1 millióan vál-
tak nemzettársainkból honfitársainkká.

Hazánk ez idő alatt képessé vált arra, 
hogy a határon túl élő közösségeket ne 
csak erkölcsileg, hanem anyagilag is tá-
mogassa, miközben szomszédainkkal 
közösen tudunk föllépni a közép-euró-
pai érdekekért – közölte az alelnök.

A Nemzeti Összetartozás Napján 
köszönetet kell mondani mindazok-
nak, akik 101 esztendeje nap mint nap, 
a maguk lehetőségeivel és eszközeivel 
éltetik, erősítik a magyarság együvé tar-
tozását – hangsúlyozta Latorcai János.

A politikusnak, szavai szerint, a nyu-
gati világ forrongó szobordöntögetéseit 
látva nincsenek kétségei afelől, hogy 
lesznek olyanok, akik irredenta és ki-

rekesztő törekvéseket próbálnak majd 
a mindszenti országzászló felállításá-
hoz fűzni. Ezek azok az emberek, akik 
irtóznak az olyan történelmi témájú 
alkotásoktól, melyek segítik az eliga-
zodásban a jelen és a jövő nemzedé-
két, akik nemzeti jelképeink és szim-
bólumaink tudatos elferdítésével már 
hosszú évtizedek óta próbálják a ma-
gyarságot múltjának feladására, meg-
tagadására kényszeríteni – mondta.

Farkas Sándor, az agrártárca minisz-
terhelyettese, a Fidesz megyei elnöke, a 
térség országgyűlési képviselője úgy 
fogalmazott: az országzászló a magyar 
államiság, a magyar nép összetartozá-
sának egyik legfontosabb szimbóluma, 
hűség a múlthoz, erő a jelenben, remény 
a jövőhöz. A pandémia miatt kialakuló 
problémák bennünket sem kerültek el 
teljesen, de közös erővel, cselekvő, a 
magyar érdekekért kiálló kormánnyal, a 
néhány hónapja beindított, Európa más 

országainak is példát mutató oltási prog-
rammal ismét bizonyítottuk, hogy ösz-
szefogásra képes, erős nemzet vagyunk 
– mondta a politikus.

A korlátozások – másokhoz képest 
– kevésbé fogták vissza az országot, és 
hamarabb kaptuk vissza szabadságunk 
jelentős részét, az újraindítással vissza-
térhetünk a növekedés, a gyarapodás 
sikeres pályájára – hangsúlyozta Far-
kas Sándor.

Zsótér Károly, a város KDNP-s 
polgármestere azt mondta: a közösség 
több mint nyolcvanéves adósságot tör-
leszt az országzászló fölállításával. A 
városháza az 1930-es években Rimár 
József tervei alapján készült el, amelye-
ken nemcsak az épület, hanem az azt 
övező park is szerepelt, rajta az ország-
zászlóval, amely akkor azonban nem 
készülhetett el. Az emlékművet meg-
határozó szobor, egy féltérdre ereszke-
dő apród alakja a gyermekéveit a vá-
rosban töltő Németh Erika nyíregyházi 
szobrászművész alkotása – közölte a 
politikus.

KDNP.HU – MTI

A szabadság, az önrendelkezés, a nemzeti összetartozás és a hit kulcsfontosságúak, mert nemcsak megtartották ezer éven át a magyarságot, hanem segítet-
tek abban is, hogy lélekben kitörjünk a ránk kényszerített trianoni rabságból – jelentette ki Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a KDNP Országos 
Választmányának elnöke június 4-én a Csongrád-Csanád megyei Mindszenten.
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Országjáró

Mára bátorítást és lehetőséget kapott a határon túli magyarság 
Trianon sebe után – hangsúlyozta Semjén Zsolt Tihanyban 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke a „Hit, megmaradás, megbékélés” mottóval tartott konferencián 
vett részt június 10-én Tihanyban.

„Felemelő érzés és megtiszteltetés az 
ezeréves magyar államról beszélni 
az ezeréves Tihanyi Apátság mellett. 
S hogy itt vagyunk ennyi év után is, 
jelzi a legfontosabbat: azt, hogy meg-
maradtunk” – kezdte beszédét a kor-
mányfő helyettese.

„Hol tartunk egy évszázaddal 
Trianon után? – tették fel a kérdést 
a Nemzeti Összefogás Konferencia 
szervezői. Ahhoz, hogy érzékeltetni 
tudjam az utóbbi évtized reményte-
li változásait, meg kell vizsgálnunk, 
hol tartottunk ötven vagy hetven év-
vel Trianon után. Szomorúan mon-
dom a mából visszatekintve, hogy 
sehol” – folytatta Semjén Zsolt.

„Trianon százéves története négy, 
egymástól jól elkülöníthető szakasz-
ra osztható. A diktátum utáni két 
évtized alatt a magyar kormányok 
legfőbb célja a revízió volt. A Reví-
ziós Liga felállítása, a külpolitikai és 
diplomáciai kezdeményesek felemás 
sikerrel végződtek: sikerült sok po-
litikust és nemzetközi szervezetet 
meggyőzni a békediktátum példátlan 
igazságtalanságáról, de az együttér-
ző nyilatkozatokon kívül más ered-
ményre nem jutottunk” – idézte fel 
a kereszténydemokrata pártelnök. 
Mint fogalmazott, a második sza-
kaszt a világtörténelem diktálta. Az 
első és második bécsi döntéssel az or-
szág visszakapta a Felvidék, Erdély, 
a Vajdaság és Kárpátalja bizonyos 
területeit, ami óriási örömöt jelentett 
az érintett területek magyar lakossá-
gának, nemkülönben az anyaország-
nak. Az akkori vélekedés szerint az 
igazság győzött. „Ez persze igaz, 
sokan azonban mégis óvatosak vol-
tak, hiszen a világpolitikai döntések 
alapvetően nem a magyarság jogos 
sérelmeit akarták orvosolni, hanem 
a terjeszkedő német birodalmi érde-
keket is szolgálták. Nem véletlenül 
írta Márai Sándor, akinek szülővá-
rosa, Kassa is visszatért az anyaor-
szághoz és haditudósítóként követte 
a felvidéki eseményeket, hogy »a 
nemzet karácsonyi ajándékot kapott 
a végzettől«. A végzet pedig bekö-
vetkezett, a világháború utáni párizsi 
békeszerződés nem csupán visszaál-
lította a vérlázítóan igazságtalan tria-
noni diktátumot, hanem még további 
területeket csatolt el a magyar hazá-
tól”. A harmadik szakaszt Semjén 
Zsolt a helyben járás évtizedeiként 
jellemezte, amikor még nehezebb 
lett a határon túlra szakadt magyar-
ság élete, üldözött, legjobb esetben is 
csak megtűrt állampolgárként éltek 
sohasem választott országukban. A 
vasfüggönnyel hermetikusan elzárt 

szocialista béketábor szovjet tankok 
által biztosított nyugalma és proletár 
internacionalizmusa évtizedekig ele-
gendőnek bizonyult a látszólagos bé-
kéhez. Fel sem merült Trianon meg-
oldatlansága. Majd harminc évvel 
ezelőtt eljött a rendszerváltoztatás, 
Közép- és Kelet-Európa fellélegzett. 
Az érzékelhető enyhülés azonban 
nem volt egységes. Romániában pél-
dául az utolsó pillanatig megmaradt 
a legbrutálisabb diktatúra – idézte fel 
a közelmúlt történéseit a politikus.

„Hol tartunk most, egy évszázad-
dal Trianon után? Ennek a kérdésnek 
a megválaszolásához egy, a nyugati 
világban ma már teljesen ismeretlen 
és értelmezhetetlen fogalmat kell ma-
gunk elé idézni. Ez a nemzetpolitika. 
Hiszen miért is lenne az angol, a német, 
a spanyol vagy a holland kormánynak 
külön nemzetpolitikája? Belpolitikája 
van, amelynek célja, hogy országá-
nak lakosságát szolgálja, gazdaságát 
gyarapítsa, életminőségét javítsa. An-
nak, hogy a magyar kormány központi 
helyre emelte a nemzetpolitikát, egyet-
len oka van: Trianon!”

A KDNP elnöke úgy véli: nem-
zetpolitikánk kiindulópontja Antall 
József miniszterelnök kijelentése, 
aki megválasztása után így fogalma-
zott: „lélekben tizenötmillió magyar 
miniszterelnöke kívánok lenni”. E 
mondatával a lényeget ragadta meg: 
azt, hogy a nemzet egy és oszthatat-
lan, noha az ország és a nemzet ha-
tárai nem esnek egybe. Tudta, hogy 
a késmárki pék, a munkácsi fodrász, 
a kolozsvári tanár, a szabadkai orvos 
éppúgy magyar, mint budapesti vagy 
szegedi kollégái.

„Örömmel számolhatok be arról, 
hogy a mai magyar kormány nem-
zetpolitikája az antalli intelmet a 
gyakorlatban is megvalósította. Dek-
laráltuk az Alaptörvényben, hogy 
»Magyarország az egységes magyar 
nemzet összetartozását szem előtt 

tartva felelősséget visel a határain kí-
vül élő magyarok sorsáért«.

Ennek a felelősségviselésnek a leg-
jelentősebb állomása a nemzet köz-
jogi egyesítése, az állampolgárság és 
az ezzel járó szavazati jog megadása. 
A döntés nem csupán sok évtized 
jogfosztottságát szűntette meg, ha-
nem a nemzet határon túlra szorult 
tagjait egyenlővé tette az anyaország 
polgáraival. Egymillió-kétszázezren 
kaptak teljes jogú magyar állampol-
gárságot. Számtalan megható, léle-
kemelő pillanatot éltünk át az ünnep-
ségek során, amikor nemzettársaink 
könnyes szemmel tettek esküt, vették 
át az állampolgárságot igazoló do-
kumentumot, és énekelték a magyar 
himnuszt. Kilencvenedik életévüket 
betöltött honosítottak mondták, hogy 
egy életen át erre a pillanatra vártak” 
– mondta a miniszterelnök-helyettes.

Mint kifejtette, a magyar nemzet-
politikának két sarokpontjára, az 
Alaptörvényre és a nemzet közjogi 
egyesítésére támaszkodva vált lehe-
tővé a magyar érdekek érvényesítése. 
Ezt a célt szolgálják a létrehozott ala-
pítványok, a különböző programok 
és projektek. 2010 utáni kormányzá-
suk első évében ismét összehívták a 
szocialista kormányok által negli-
gált Magyar Állandó Értekezletet, 
és 2012-ben létrehozták a Magyar 
Diaszpóra Tanácsot, mely a világon 
szétszórtan élő magyarság szerve-
zeteinek közös fóruma. A Bethlen 
Gábor Alap olyan, a költségvetésben 
elkülönített pénzalap, melynek célja 
a Magyar Kormány nemzetpolitiká-
jának pénzügyi megvalósítása. Sze-
rinte a magyar nemzetpolitika két 
legsikeresebb projektje a diaszpórá-
ban élő magyarságot segítő Kőrösi 
Csoma Sándor Program és a Kár-
pát-medencei szórványmagyarságot 
támogató Petőfi Sándor Program. 
Magyar fiatalok százai jelentkeztek, 
hogy Dél-Afrikától Új-Zélandig, 

Afrikától Dél-Amerikáig fél éven át 
a helyi magyar közösségek segítői, 
támogatói, közösségi életük szerve-
zői lesznek. A Határtalanul elneve-
zésű program keretében pedig – a 
személyes kapcsolatok kialakításá-
ra – magyarországi iskolák tanulói 
az állam támogatásával osztályki-
rándulásra indulnak a szomszédos 
országok magyarlakta területeire. 
A cél az, hogy egyetlen olyan érett-
ségiző diák se legyen, aki nem jutott 
el valamely utódállamba, és nem ta-
lálkozott ott intézményes formában 
nemzettestvéreinkkel. Megemlítette 
a Mikes Kelemen Programot is, mely 
a Nemzetpolitikai Államtitkárság, az 
Országos Széchényi Könyvtár és a 
Magyar Nemzeti Levéltár szervezé-
sében menti a diaszpóra magyarsá-
gának gondos munkával összegyűj-
tött, ám a megsemmisülés határán 
lévő könyveit, levéltári anyagait, 
míg a Julianus Program bemutatja a 
diaszpórában fellelhető magyar ér-
tékeket, ezáltal betekintést nyújt a 
világban szétszórtságban élő magyar 
közösségek életébe.

„A külhoni nemzetrészek megma-
radását anyagi szempontból szolgáló 
gazdaságfejlesztési programot in-
dítottunk 2016-ban szinte az egész 
Kárpát-medencében. Az elmúlt idő-
szakban tematikus éveket szervez-
tünk, melyek alkalmával a határon 
túli magyarság egy-egy csoportjára 
irányítottuk a figyelmet: volt éve a 
külhoni magyar óvodáknak, a ki-
siskoláknak, a szakképzésnek, a 
vállalkozásoknak, a családoknak, 
az erős magyar közösségeknek, az 
idei esztendő pedig a nemzeti új-
rakezdés éve. Sorolhatnám még a 
Kárpát-medencei Óvodafejlesztési 
Programot, aminek keretében ezer 
óvodát építettünk, és a Testvértele-
pülési Programot. Szólnom kelle-
ne a műemlékvédelemről, egyházi 
épületek felújításáról, kastélyok és 
kúriák megmentéséről, a Rómer 
Flóris Terv keretében a külhoni ma-
gyar vonatkozású épített kulturá-
lis örökség értékeinek feltárásáról, 
tudományos igényű kutatásáról és 
dokumentálásáról. Az elmúlt év-
tizedben háromezer templomot ta-
taroztunk ki, kétszáz újat építettünk 
a Kárpát-medencében, és egyikből 
se lesz se mecset, se pláza! Trianon 
sebe után végre bátorítást, lehetősé-
get, támogatást kapott a határon túli 
magyarság – erkölcsileg, érzelmileg, 
intézményesen és anyagilag. Most 
mindez a reális válasz, amit ma ad-
hatunk és kell adnunk Trianonra!” – 
zárta beszédét Semjén Zsolt.
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lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

– 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
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Országjáró

Rétvári Bence: Minden pillanatban ki 
kell állni a nemzeti érdekért 

Rétvári Bence, a térség KDNP-s 
országgyűlési képviselője közölte: 
naivitás azt hinni, hogy a magyarok 
érdekképviseletét a magyaroknál 
bárki jobban el tudja látni; ha mi 
nem állunk ki Magyarországért, 
senki nem fog kiállni”.

Úgy fogalmazott: sokszor pró-
bálták „eltörölni” a magyarokat, de 
ez soha senkinek nem sikerült. Az 
államtitkár rámutatott: a „trianoni 
békeszerződés” kifejezéssel sokszor 
találkozni, de nem szerződés volt, 
hanem arrogáns, lenéző, a másikat 
megnyomorítani akaró magatartás, 
ami nem békét hozott.

Rétvári Bence szerint a triano-
ni döntésben nemcsak annak volt 
szerepe, hogy a háború végén az 
ország – bár nem akart belépni – a 
vesztes oldalon állt, de „annak is 
vaskos része volt benne, hogy nem 
volt egy olyan vezetése Magyaror-
szágnak, amely a nemzet érdekeit 
nézte volna”. Nem volt olyan veze-
tése az országnak, amely a rendel-
kezésére álló haderővel megvédte 

volna az ország határait, és ami 
azt az erőt föl tudta volna mutatni, 
ami akkor Magyarországon volt, és 
akár vállalt volna nézeteltérést is 
az akkori nagyobb hatalmakkal – 
idézte fel.

Az államtitkár úgy fogalmazott: 
valószínűleg nem lettek volna eny-
nyire súlyosak a következmények – 
bár a vesztes oldalon állt az ország 
a háború végén –, ha lett volna, aki 

kiáll Magyarországért. Ezért fon-
tos minden időpillanatban kiállni a 
nemzeti érdekért, és az, hogy „so-
hasem megtörve álljunk, mert ne-
künk, magyaroknak 1100 év után 
nincs miért szégyenkeznünk” – 
tette hozzá. 1100 évnyi okunk van 
arra, hogy kihúzzuk magunkat, és 
sok nemzedéknyi okunk van arra, 
hogy büszke magyarok legyünk” – 
mondta Rétvári Bence.

A nemzeti érdekért való kiállás fontosságát hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
(Emmi) parlamenti államtitkára, a KDNP alelnöke június 5-én Zebegényben, a trianoni békediktátum 
évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen.

Átadták a gazdagréti tanuszodát 
Nettó egymilliárd forintos költségvetési forrásból alakították ki a június 21-én átadott 1300 négyzetméteres, 80 fő befogadására alkalmas, két tanmeden-
cés gazdagréti tanuszodát. A létesítményt a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a kerület országgyűlési képviselője avatta fel június 21-én.

Gulyás Gergely Miniszterelnök-
séget vezető miniszter köszöntőjé-
ben kiemelte: ahhoz, hogy a magyar 
úszósport nemzetközi sikereinek lehe-
tősége hosszú távon biztosított legyen, 
szükséges, hogy mindenki sportolhas-
son, aki akar.

A tárcavezető ezért helyes célki-
tűzésnek nevezte, hogy járásonként 
vagy legalábbis járásnyira mindenkitől 

legyen tanuszoda, és minden gyer-
meknek legyen lehetősége az iskolai 
oktatás keretében sportolni. Ezt a cél-
kitűzést bővíti és szakmai tartalommal 
tölti meg a Magyar Úszó Szövetség 
programja – fűzte hozzá.

Gulyás Gergely a gazdagréti beru-
házásról szólva elmondta, hogy a he-
lyiek 30 éves álma vált valóra: két isko-
la állandó jelleggel és további kerületi 

iskolák is használhatják majd azt. A 
tanuszoda olyan közkedvelt hellyé fog 
válni, ahová „nagyon sokan, nagyon 
szívesen fognak járni” – jegyezte meg.

A fővárosban tapasztalható közleke-
dési dugókra és a Lánchíd felújítására 
utalva a tárcavezető ironikusan úgy fo-
galmazott: „jobb, hogy ha lassan úszni 
is megtanulunk. Mindenkit biztatok 
arra, hogy ne mondjon le a közleke-
désnek erről a formájáról sem. Lehet, 
hogy egyszer még szükség lesz rá” – 
tette hozzá.

Juhász Roland állami vagyongaz-
dálkodásért felelős államtitkár azt 
hangsúlyozta, hogy a kormány min-
den, a fiatalok testi és lelki fejlődését 
szolgáló kezdeményezést támogat. Úgy 
folytatta, hogy az 1300 négyzetméteres 
gazdagréti tanuszoda teljes egészében 
költségvetési forrásból valósult meg, 
üzemeltetését szintén az állam állja. 
Szavai szerint a kormány elkötelezett 
amellett, hogy a köznevelésnek meg-
felelő infrastrukturális hátteret biz-
tosítson. „Ehhez az egész országban 
tantermeket, tornatermeket, tanuszo-
dákat és komplett iskolákat létesítünk” 
– mondta, jelezve: országszerte eddig 

22 tanuszoda készült el, jelenleg 20 lé-
tesítmény építése van folyamatban és 
további 40 áll tervezés alatt.

Simicskó István, a KDNP frakcióve-
zetője, Újbuda országgyűlési képviselő-
je a megvalósult beruházást méltatva a 
többi között arról beszélt, hogy a kerület 
435 négyzetméter vízfelülettel gazda-
godott. Kitért arra a kormány számára 
kiemelten fontos, hogy minden magyar 
gyermek megtanuljon úszni.

Megjegyezte, évente 150-200 ember 
fullad vízbe Magyarországon. Közlése 
szerint a sportolni vágyókat fogadó in-
tézmény oktatási feladataiban Darnyi 
Tamás olimpiai bajnok úszóiskolája is 
szerepet kap.

Wladár Sándor, a Magyar Úszó 
Szövetség elnöke a közelmúlt uszo-
da-beruházásait méltatva azt hangsú-
lyozta, hogy az egészség szempont-
jából „az úszás az első sport, amit 
választani kell”. Egyúttal jelezte, hogy 
az úszóprogram bástyáinak tekintik az 
új tanuszodákat.

Az eseményen elhangzott, hogy 
a kisebbik tanmedence 10-szer 6, a 
nagyobbik pedig 25-ször 15 méteres, 
utóbbi mélysége csaknem két méter.

Fülöp Attila: A foci 
mindannyiunk leginkább 

beszélt közös nyelve 
A foci „mindannyiunk leginkább beszélt 
közös nyelve” – hangsúlyozta Fülöp Attila, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
(Emmi) szociális ügyekért felelős államtit-
kára az Emmi Speciális Gyermekotthoni 
Központ Kalocsai Gyermekotthonának tan-
évzáró, júniusi focimeccse előtt.

A kispályás mérkőzésen – amelyen az 
államtitkár is pályára lépett – a csapatok 
#csak együtt feliratú mezekben játszottak. 
Ezzel kapcsolatban Fülöp Attila hangsú-
lyozta: a közösségi összetartozást, a másra 
való utaltságot a gyermekvédelemben is jól 
megmutatja a sport, így a foci is. „Bízunk 
benne, hogy egy ilyen élményt is tudunk 
nyújtani ezzel a meccsel a gyerekeknek” 
–  mondta.

Kijelentette: a vegyes csapatokban most 
pályára lépőknek, a gyerekeknek, a politi-
kusoknak, a gyermekvédelmi szakdolgo-
zóknak egészen biztos, hogy közös nyelve a 
foci. Fülöp Attila úgy vélekedett: a gyerek-
védelemben a legjobb szakember munkája 
is halálra van ítélve, ha azt a közösség nem 
támogatja.

Az államtitkár és Csizi Péter, a Kézmű–
Erfo–Főkefe-cégcsoport ügyvezető igazga-
tója a barátságos meccs előtt focilabdákat 
adott át; az ajándékot Juhász Gábor, az 56 
gyermeknek helyet adó intézmény vezetője 
vette át.



Varga Lászlónak, a KDNP volt elnökének mondását 
választottam címül. Időszerű tanács, mert a polgári 
oldalon politikai ellenfeleink botrányos kijelentéseiről 
szoktunk beszélgetni, s elsiklunk azok mellett az ered-
mények mellett, amelyekkel joggal dicsekedhetnénk.

Amikor valaki nagyot hibázik, a legfontosabb, 
hogy tanuljon belőle. Vajon azok, akik a tévedésből 
liberálisnak mondott baloldalon kéjesen csámcsogtak 
azon, hogy Ferenc pápa idejön ugyan a Hősök terére, 
de nem áll szóba sem Magyarország elnökével, sem 
a miniszterelnökkel, megkövetik-e olvasóikat, mert 
megtévesztették őket? Tanulnak-e az esetből? Aligha.

Mi volt a hiba, amit elkövettek? Tényként tálalták a 
vágyaikat. Elszomorít, hogy sokan a polgári oldalról 
is elhitték, amit a túloldal kiabált.  Miért nem az ve-
zeti a mi oldalunkat, hogy kutyaugatás nem hallatszik 
az égig, továbbá az, hogy míg a kutya ugat, a karaván 
halad? Két okos mondás, és sok-sok idegeskedéstől 
megkímélhetné magát az ember. Azt szeretném, ha 
mi főleg a karaván haladásáról beszélnénk.

Egy pár gondolat még a pápalátogatásról. A Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus szervezői meghív-
ták a pápát, amihez a Magyar Állam is csatlakozott. A 
pápa a meghívást elfogadta, s ezzel ezt a Kongresszust 
kiemelte a négyévente sorra kerülő hasonló esemé-
nyek közül: ezen ugyanis nem szoktak a pápák részt 
venni. De mi, ahelyett, hogy örvendeztünk volna, az 
álliberálisok kottájából énekeltünk, és Ferenc pápát, 
aki erős szövetséges sok fontos ügyünkben, szinte el-
lenségnek láttuk. A másik oldal a markába nevetett. 
Mi jól elláttuk a hasznos idióta szerepét, ha szabad Le-
nin kifejezését használnom. Az okosabbja persze két 

háborgás között csak kibökte, hogy még semmi sem 
biztos. Pedig egy dolog egészen biztos volt, amit már a 
nagyszüleink is tanítottak: ne higgy, fiam, a kommu-
nistáknak, akkor is hazudnak, ha kérdeznek.

A „legszebb”, hogy bedőltünk az állítólagos lengyel 
lapnak, miszerint a pápa azért nem találkozik (értsd: 
nem áll szóba) Orbán Viktorral, mert helyteleníti a 
migrációs politikáját. Aki ilyent mond, annak érdemes 
tanulmányozni, hogy mit gondol és mire buzdít a pápa 
migrációs ügyben. Két részlet a Fratelli Tutti encikli-
kából. A 38. pontban egyetértőleg idézi XVI. Benedek 
pápát: „A kivándorlás joga előtt meg kell erősítenünk 
a jogot a nem kivándorláshoz, azaz annak a szabad 
döntési lehetőségét, hogy valaki saját országában ma-
radhasson.”

Az enciklika 125. pontjában a pápa abból indul 
ki, hogy minden ember testvére a másiknak. Az el-
maradt, szegény nemzetek fejlődéséért az én nem-
zetem is felelős, „bár ez a felelősség többféleképpen 
valósítható meg: kínálhat nagylelkű befogadást a 
sürgős szükségben; javíthatja szülőföldjük életkö-
rülményeit.”

Felidézem még, amit Ferenc pápa Svédországban 
mondott: „Politikai szinten ugyanakkor nem szabad 
óvatlannak lenni, vagyis több embert befogadni, mint 
amennyit integrálni tudunk, mert ennek is megfizet-
jük az árát.”

Ferenc pápának tehát nincs oka neheztelni a magyar 
migrációs politikára.

De térjünk vissza a karaván haladására. A mi-
niszterelnök bejelentette, hogy amennyiben az idei 
gazdasági növekedés eléri az 5,5 százalékot, a gyer-
meket nevelő családok visszakapják a befizetett 
személyi jövedelemadójukat. Két dolgot látok eb-
ben. A kormány számára kulcskérdés, hogy a gyer-
meket nevelő családok erősödjenek. Erre azonban 
csak akkor lehet az eddigieknél többet fordítani, ha 
lesz miből. Csak addig nyújtózkodunk, ameddig a 
takarónk ér. Rosszkedvcsináló ellenfeleink most 
alighanem arról posztolgatnak ide meg oda, hogy 
bezzeg a nyugdíjasok nem kapnak semmit. Javas-
lom, hogy találjanak jobb fogást. Ugyanis a nyug-
díjasok extra juttatása már jóval kisebb gazdasági 
növekedés: 3,5 százalék esetén lehetséges, s persze, 
ha az emelkedés magasabb lesz, a prémium is nő, 
míg a gyermekesek adó-visszatérítése nem lesz na-
gyobb 6 százalékos GDP növekedés esetén sem.

Azt ajánlom mindenkinek, aki szereti az ellenzék 
lépéseit kritizálni, hogy minden ellenzékkel foglal-
kozó reagálás mellett szóljon egy kormányintézke-
désről is. Sőt talán jobb lenne a szendvics-technika: 
két kormányzati eredmény tárgyalása között egy 
ellenzéki kijelentés kritikája. Fontos, hogy se gon-
dolkodásunkat, se beszédtémáinkat ne az ellenzék 

megmondóembe-
rei irányítsák, ha-
nem a józan ész.

Surján László
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

világban 

Talán azért, mert a közelgő euchariszti-
kus kongresszus zárómiséjét Ferenc pápa 
tartja, egyre többen foglalkoznak vele és 
tanításával. A közösségi médiában már 
áttekinthetetlen a különféle – többnyire 
negatív – megnyilvánulások száma. Az 
egyik vádpont a pápa globalizmusa. Er-
ről már kimutattam (Magyar Nemzet, 
2021. május 31.), hogy nézetei lényegében 
egybeesnek azzal, amit ma Magyaror-
szág képvisel. Ebben az írásban a Fratelli 
tutti enciklika alapján vizsgálom, hogy 
mi Ferenc pápa véleménye a nemzeti lét-
ről és kultúráról.

Hányszor halljuk a liberális baloldal-
ról, hogy nyugatos, európai Magyaror-
szágot akarnak! Azt sulykolják, hogy 
fel kell zárkóznunk a fejlett Nyugathoz, 
de ezen nemcsak az életszínvonal eme-
lését, hanem a nyugati világhoz való 
teljes idomulást értik. Ferenc pápa ezt a 
másik utánzásának felszínes és szánal-
mas nosztalgiájának nevezte, ami alkotás 
helyett másolás. Az eredmény: alacsony 
nemzeti önbecsülés, aminek hatására az 
emberek még a szegénységből való eset-
leges kitörés után is hajlamosak lenézni 
saját kulturális identitásukat.

Az önbecsülés lerombolása a mások 
feletti uralom megszerzésének egyszerű 
módja, mutat rá a pápa.

2018 szeptemberében Tallinnban azt 
mondta: „Egy nép csak annyiban hoz 
gyümölcsöt és van jövője, amennyiben 
életet ad a tagjai közötti kapcsolatoknak 
és összetartozásnak; amennyiben nem-
zedékei és csoportjai között egységesítő 
kötelékeket hoz létre; és amennyiben 
megállítja a gondolkodást megzavaró ör-
vényeket, amelyek egyre inkább eltávo-

lítják egymástól az embereket.”
Nem a magyar nemzet határmódosítás 

nélküli egyesítésének erkölcsi parancsa 
ez?

Az egyistenhit eleve univerzalista. Aki 
képtelen elhinni, hogy a világ, amiben 
élünk, csak úgy magától alakult volna 
ki, az egységességből – abból, hogy az 
általunk ismert mindenségben azonos 
felépítésű az anyag – egy okosan ter-
vező Teremtő létére következtet. Ha 
minden ember Isten teremtménye, ak-
kor mindannyian testvérek vagyunk. A 
testvériség nem egyformaság. Azonos a 
méltóságunk, de nem azonosak az érté-
keink. Nem úgy kell megélnünk az ösz-
szetartozást, hogy saját gazdagságunkat 
feladnánk.

Nem létezhet népek közötti nyitott-
ság, „ha nem a szülőföld, a nép, a saját 
kultúrértékek szeretetéből indul ki”. Az 
önbecsülés tesz képessé arra, hogy felis-
merjem a másik népben a miénktől eltérő 
értékeket, ezáltal tanuljam meg tisztelni 
őket. A kölcsönös tisztelet alakíthatja ki 
a népek közötti testvériséget, különben 
színtelen-szagtalan masszává alakul-
nánk. „Az egyetemes nem lehet egyet-
lenegy domináns kulturális formának 
homogén egységesítő és szabványosító 
uralma.”

Ezért, tanítja a pápa, „mindegyikünk 
különleges felelősséggel szereti szülő-

földjét, aggódik hazájáért…”
Az enciklika óv a túlzásoktól: a meg-

semmisítő globalizmustól és az elszige-
telődéstől. A pápa rámutat, hogy „léte-
zik az egyetemes iránti egyfajta hamis 
nyitottság is, ami azok felszínességéből 
fakad, akik képtelenek saját hazájuk jel-
legzetességeinek a mélyére hatolni vagy 
feloldatlan ellenérzéssel viseltetnek tu-
lajdon népük iránt”. A pápa szerint gyö-
kereinket szülőföldünk termőföldjébe és 
történelmébe kell mélyesztenünk. Éles 
ellentétben van ezzel Niedermüller Pé-
ternek az elmúlt napokban nagy port fel-
vert kijelentése, akinek probléma, hogy 
nemzeti indíttatású tananyaggal tömik a 
diákok fejét.

Hibázni persze a nemzeti értékek 
olyan túlzott tiszteletével is lehet, ami 
elzárkózáshoz vezet. Forrása a tudatlan-
ság. Ha ugyanis semmi mást nem isme-
rek, mint a magamét, nyilván a világon 
ezt tartom a legtökéletesebbnek. A pápa 
egyaránt elítéli az elvont, globalizált uni-
verzalizmust és a patrióta remeték nép-
rajzi múzeumát. Két egymást kiegészítő 
pólusról van szó, szétválasztásuk torzu-
láshoz és káros polarizációhoz vezet.

Az enciklika népekről, nemzetekről 
beszél, nem államokról. A migrációról 
szólva viszont nem lehet megkerülni, 
hogy egyes országokban különböző 
nemzeti kultúrához tartozó emberek él-

nek együtt. Ezzel kapcsolatban a pápa 
kimond egy nagyon fontos dolgot, ami a 
sok részre tagolt magyar nemzet számá-
ra is fontos: „Erőkifejtéseket kell tenni a 
teljes állampolgárság fogalmának meg-
határozására.” A Kárpát-medencében 
mindennapos tapasztalat, hogy az állam-
polgári jogegyenlőség csak papíron léte-
zik. Amikor valaki, aki elvben teljes jogú 
állampolgár, az utcán nem szólalhat meg 
magyarul, mert ezzel jó esetben csak 
verbális, de olykor fizikai támadásnak 
teszi ki magát, akkor az alapvető emberi 
jogok sérülnek. A pápa odáig megy ezen 
a téren, hogy még a kisebbség fogalmát 
is kárhoztatja, mert az elszigeteltség és az 
alacsonyabbrendűség csíráit hordozza. 
Többször hallottam az egyik vagy másik 
nemzetrész tagjaitól, hogy nem vagyunk 
kisebbség, hanem az őshonos nemzet 
tagjai. Ehhez a szemlélethez fel kellene 
nőnie minden olyan ország vezetésének, 
amelynek különböző anyanyelvű polgá-
rai vannak.

A nemzeti létüket, saját kultúrájukat 
fontosnak tartó országok a globalizmus-
sal szemben tehát bizton támaszkodhat-
nak Ferenc pápára, aki egyértelműen 
fogalmaz: a saját kulturális alapjaikon 
fejlődő országok az egész emberiség kin-
csei. Azt is tanítja, hogy csak akkor lehet 
valaki teljes értelemben vett személy, ha 
egy néphez tartozik.

A lakóhelyünk és a nagyvilág között 
tehát van valami kulcsfontosságú: a nem-
zetünk, a hazánk.

A szerző a KDNP tiszteletbeli elnöke

Tedd a jót 
és beszélj róla!
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

Parkoló volt, 
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Felelősek vagyunk a
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alakításáért

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

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

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

Családbarát megközelítésre van szükség Európában  
Nagyszerű alkalom, hogy az EPP Kép-
viselőcsoport sok idő után először fog-
lalkozik hangsúlyosan a demográfiai 
kérdésekkel és örülök, hogy ma ilyen 
magas szinten, Manfred Weber részvé-
telével tesszük ezt meg. Fontos, hogy 
most, amikor Európa jövője a téma, 
középpontba állítsuk a demográfiai 
kérdéseket. A téma fontosságát mutatja 
a résztvevők száma is és hogy a szoká-
sos egy óra helyett most másfél órában 
próbálunk rámutatni a legsürgetőbb 
kérdésekre.

Véleményem szerint a demográfia 
és a következő generációnak nyújtott 
támogatás alapvető pillére az európai 
életmódnak. Enélkül egy saját magát 
előtérbe helyező, egoista társadalom 
jönne létre, ami csak a fogyasztására 
koncentrál, igazi jövőkép nélkül. 

Meggyőződésem, hogy az EPP 
egyik feladata, küldetése, hogy a csa-
lád fogalmát ápolva megtalálja a meg-
felelő nyelvezetet, s ezáltal megtalálja a 
jövő fogalmát is, amit a mindennapos 
politikai vita fölé kell elemelni. Lehet, 
hogy kisebbségben maradunk, de hi-
szek abban, hogy a lehető legegysége-
sebben kell fellépnünk.

A jövőt terveznünk kell. A családi 
ügyeknek stratégiai jelentősége van, 
mert a nagycsaládok kulcsfontosságú 
elemek a gazdaság fenntartásában. Ezt 
hangsúlyoztuk a Kereszténydemokrá-
cia Jövője című állásfoglalásunkban is, 
miszerint „nincs olyan politika, amely 
a jövő alapjait lefektetné anélkül, hogy 
támogatná a családokat, bármely társa-
dalom alapját és jövőbeli vitalitásának 
feltételét”.

Meg kell 
találni az 
utat, hogy a 
család mint 
é l e t m o -
dell fontos 
legyen a 
f i a t a l o k 
életében és 
a félelem 
helyére a 
r e m é n y -
kedés, a 
döntéskép-
telenség helyére pedig a felelősség-
vállalás lépjen mint pozitív élmény. A 
meglévő tendenciák megváltoztatá-
sához családbarát megközelítést kell 
bevezetnünk társadalmunkban. Ehhez 
szükséges bevonni a civil társadalmat, 
a családi szervezeteket, az egyházakat, 
a tudományos és gazdasági élet szerep-
lőit. Ennek a koordinációja az állam 
feladata.

A jóléti társadalom megteremtése, az 
individualizmus kiteljesedése a család 
összetartó erejét látszólag meggyengí-
tette. Az az egyik legnagyobb ellent-
mondás az európai társadalomban, 
hogy a jólét gyengíti meg a családot. 

Világosan rá kell mutatni, hogy 
természetesen a családnak vannak 
anyagi, materiális következményei, de 
a család önmagában, az anyagiaktól 
függetlenül is, pótolhatatlan szocioló-
gia, szociálpszichológiai forma. A fel-
növekvő generáció társadalmi integ-
rációja az emberélet kezdetétől fogva 
megjelenő forma. Ezt ki kell mondani, 
és ez lehet az alapja a 21. századi, a 

fiatalok számára vonzó, és az anyagi-
akon túlmutató, esélyt adó életforma 
megtartásának.

Saját országomban, Magyarországon 
közel 10 éve egy nagyon tudatos csa-
ládbarát politika folyik, amit egy olyan 
országban kellett bevezetni, ahol a 
születési ráta 1,25 volt, az egyik legala-
csonyabb Európában. Közel 10 év után 
látszik, hogy egy nagyon hosszú kiszá-
mítható programra van szükség, hogy 
az előző tendenciákkal szemben hiteles 
alternatíva jöjjön létre. A születési ráta 
mára 1,55-re emelkedett és míg 2010-
ben 35 ezer pár, addig 2020-ban már 67 
ezer pár kötött házasságot, még a jár-
vány ellenére is. 

Az államnak komoly korlátai van-
nak, igazából a szervezeti és anyagi 
kereteket tudja biztosítani és bővíteni. 
Ma azonban nyugodtan elmondható, 
hogy nagyon sok családbarát intézke-
dés, befektetés árán, úgy mint például 
a családi adócsökkentéseknek, otthon- 
teremtési programoknak, a meddőségi 
kezeléshez történő könnyebb hozzáfé-
réshez, vagy a gyermekek ingyenes ét-
keztetésének köszönhetően, jelentősen 
javult a helyzet.

Ezt a „strukturális” szolidaritást 
hangsúlyozta Ferenc pápa a 2021. má-
jus 14-i olaszországi népesedési konfe-
rencián tartott beszédében. Stabilitást 
kell biztosítani a családokat támogató 
és a születési arányt segítő struktúrák 
számára. Ehhez olyan politikára, gaz-
daságra, információra és kultúrára van 
szükség, amely elősegíti a gyermekek 
születését. Így készülhetünk fel a hol-
napra.

A demográfiai kihívások kezelése 
érdekében meg kell védeni a férfi és a 
nő természetes komplementaritását, 
mivel természetüknél fogva ők az 
anya és az apa, és házasságuk az el-
kötelezettség. Tudomásul kell venni, 
hogy az európai többség számára a há-
zasság és a család fogalma évezredek 
óta foglalt kifejezés. Mindemellett 
nagy érzékenységet kell mutatni más 
együttélési formák iránt. Mondjuk 
úgy, vicces, hogy a házasság és a csa-
lád intézménye ellen évtizedek óta 
mindent megtevő politikai baloldal a 
más nemi identitással rendelkezők tár-
sadalmi egyenlőségének és beillesz- 
kedésének nehézségeit sikeresen for-
dítják szembe az ember legtermésze-
tesebb életformájával, a férfi és nő 
kapcsolatára épülő családdal.

Ha jövőt akarunk Európának, felada- 
tunk, hogy pozitív példákat mu- 
tassunk be, megvédjük a családokat, 
és jó szociális és gazdaságpolitikát 
folytassunk. Segítsük a tagállamok-
nak abban, hogy a fent megfogal-
mazott küldetésére támaszkodva 
megvalósítsák az élet és a család kul-
túráját ösztönző néppárti jövőképet a 
felnövekvő generáció számára.

A KDNP alelnökének, az Európai 
Néppárt (EPP) képviselőjének beszéde 

az EPP képviselőcsoport vallásközi 
párbeszéd munkacsoportja és a 

Katolikus Családszervezetek Európai 
Federációja (FAFCE) június 3-ai 

tanácskozásán hangzott el

Aradszki András:
Mi ezt a hazát megvédjük, mert nekünk csak egy van belőle

A mai emléknap a magyar nemzet 
gyásznapja. 101 esztendővel ezelőtt 
szinte minden magyar ember lelké-
ben összedőlt egy világ. Egy világ, 
amely addig természetes volt, ami a 
biztonságot és a hazát jelentette. Egy 
világ, amelynek hirtelen megszűné-
se szinte lelki világvégét hozott – a 
magyar embereknek, a magyar csa-
ládoknak, a magyar településeknek, 
Magyarországnak és a magyar nem-
zetnek egyaránt.

Szent István országának ezeréves, 
istenadta, természetes határait felvál-
totta a nagyhatalmak által tudatlanul 
és önkényesen megfirkált gúnyhatár, 
és ehhez lelkesen asszisztáltak a koz-
mopolita és a nyugati hatalmakban 
feltétel nélkül bízó, baloldali Károlyi 
Mihály és társai.

Végül a 133 napos szélsőbalos vö-
rösterror végképp megpecsételte a 

haza sorsát: az antikommunista Nép-
szövetség a lehető legsúlyosabban 
akarta büntetni Magyarországot. A 
tragédia hatalmas volt, a csonka or-
szág alig tudott belőle felegyenesedni.

A mai nap Trianonnal kapcsolatban 
a visszatekintés, a szembenézés nap-
ja is. Érdemes számba venni, hogy 
elmúlt 75 év magyarországi politikai 
kormányzás miként foglalt állást a 
határon túli magyarság sorskérdése-
ivel kapcsolatban.

Aki Rákosi idején bármilyen for-
mában megnyilvánult, örülhetett, 
ha csak reakciós, fasiszta, irredenta, 
nacionalista megbélyegzést kapott 
és nem kényszermunkatáborba, bör-
tönbe került. Kádár idején, a sumák 
diktatúrában sem volt jobb a helyzet. 
Még csúcsra járatva működött a ká-
dári megtorló gépezet, amikor a kom-
munista főtitkár 1958-ban Marosvá-

s á r h e l y e n 
az 5000 főt 
meghaladó 
tömeg előtt, 
román elv-
társai szája 
íze szerint a 
következő -
ket mondta:

„Mi eddig 
is tudtuk és 
nagyra érté-
keltük, most 

személyesen is tapasztalhattuk, hogy 
a Román Népköztársaságban megva-
lósult a nemzetiségek jogegyenlősége, 
a politikai, a gazdasági és a kulturális 
élet minden területén. […] A magyar 
nyelvhasználat természetessé vált.” 
Az elmondottak váltak a főiránnyá a 
hírekben, a Népszabadság írásaiban 
és a kabaréműsorokban is.

Persze voltak olyan népben, egysé-
ges magyar nemzetben gondolkozó 
alkotók, akik ezt nem fogadták el, 
akiknek köszönhetően a múlt század 
végére megváltozott Trianon tragé-
diájának és a Kárpát-medencei ma-
gyarságnak a megítélése.

Antall József, az első demokratiku-
san megválasztott miniszterelnök első 
parlamenti beszédében joggal mond-
hatta, hogy „lélekben 15 millió ma-
gyar miniszterelnöke akarok lenni”.

A „haladó értelmiség” válasza 
nem késett. A szabad- és egyéb de-
mokratává átváltozott kommunisták 
lényegében ugyanazt mondták, mint 
felmenőik a Szabad Népben; reakci-
ós, fasiszta, irredenta, nacionalista, 
kiegészítve a korszerűtlennel.

Ugyanezeket a hamis vádakat hall-
hattuk akkor is, amikor az első Orbán 
kormány a külhoni magyarok számá-
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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

ra bevezette a magyar igazolvány in-
tézményét, könnyítendő a kapcsolat-
tartást az anyaországgal.

A 2004. december 5-i népszavazás 
előtt a baloldal ismét hozta formáját. 
Gyurcsány Ferenc magyar miniszter-
elnök a külhoni magyarokat verbális 
módon sértegetve azért kampányolt, 
hogy a nemzetegyesítés ne jöjjön létre.  

2005 nyarán Erdélybe mentem, 
Szovátára, a kosaras barátainkhoz 
vendégségbe.  Szomorú érzésekkel 
megtett út volt. Kaptam ott megértést 
és bocsánatot is. Voltak olyanok, akik 
elkeseredve vonták kétségbe az anya-
ország magyarságát. De a legfonto-
sabb üzenet ez volt: „Mi itt, Erdély 
földjén maradunk magyarnak, és őrt 
állunk, amíg lehet, majd csak észhez 
térnek az anyaországiak.”

A rendszerváltozás befejezésére 
felhatalmazást adó 2010-es választás 
óta elkezdődött a nemzetegyesítés 
folyamata, amelynek egyik szimbo-
likus, lelket erősítő fundamentuma 
a 2010. június 4-én hatályba lépett, 

a Nemzeti Összetartozás melletti ta-
núságtételről címet viselő törvény. A 
baloldal erre – azelőtt, akkor és azóta 
is – nemet mondott.

Sólyom László köztársasági elnök 
2010. június 3-án aláírta a törvényt, 
és az napra pontosan a 90. évfordulón, 
2010. június 4-én hatályba is lépett.

Sajnos azonban azóta sem si-
került a határainkon kívülre zárt 
nemzettestvéreinkről a baloldallal 
együtt, konszenzus alapján gondol-
kodni.

Azok, akik jövőre meg akarják sze-
rezni a hatalmat, akár mások és né-
zeteik agyagba döngölésével, ma sem 
képesek nemzetben gondolkodni. 
Más az értékrend, más az identitás, 
más a szellemi-erkölcsi örökség és 
mások a célok. 

Jómagam nem tekintem célnak a 
nemzetem felolvasztását egy mester-
ségesen egyesített európai államban. 
Az én értékrendem szerint – amiben 
sokan osztoznak velem – tanulnunk 
kell elődeinktől, hőseink tapasztala-

tából és áldozatából. Én úgy vélem, 
hogy a hit és a keresztény hagyo-
mányú kultúra nem valami elavult 
képződmény, amin mielőbb túl kell 
lépni, hanem hatalmas, életet adó, 
nemzetet megtartó erő és érték. Val-
lom, hogy a teremtés rendje szent, 
és abban az egyéni szabadságnak, a 
hagyományos családnak és a magyar 
nemzetnek is helye van. 

A fölöttem lengő országzászló ma 
is értéket közvetít és egyben üzen: 
Álmos, Árpád, szent magyar kirá-
lyok és hercegnők, püspökök, papok, 
nemesek és egyszerű emberek, kato-
nák és hősök, édesanyák és hősi ha-
lottak néznek le ránk belőle. Mi ezt 
a hazát nem adjuk, amint őseink sem 
adták oda senkinek. Mi ezt a hazát 
megvédjük, mert nekünk csak egy 
van belőle.

Nem akarjuk újra elsírni Tompa 
Mihálynak a gólyához intézett pa-
naszát: „Neked két hazát adott vég-
zeted, Nekünk csak egy volt, az is 
elveszett.”

Az elmúlt 11 esztendőben sikerült 
egyesítenünk a száz éve szétszakított 
magyar nemzetet – minden ellenke-
ző baloldali próbálkozás ellenére. 
Rajtunk, magyarokon múlik, hogy 
megtartjuk-e ezt az egységet, vagy 
odadobjuk a ma is internacionalista 
baloldalnak.

Az előttünk álló 1 év meghatározó 
lesz nemzetünk életében. A magyar 
nemzet határokon átívelő egysége ma 
szellemi és lelki magasságban, közös 
nemzeti értékeink alapján újra terem-
ti a nagy, történelmi Magyarországot.

Ha ezen az úton, és együtt mara-
dunk, nagy dolgokra leszünk még 
képesek.

Legyen így! Isten áldja és óvja to-
vábbra is a magyar nemzetet!

A KDNP országgyűlési képviselője 
a Nemzeti Összetartozás Napja 

alkalmából Érden mondta 
el fenti beszédét

Semjén Zsolt:
Nem a hanyatló, romboló, hanem a teremtő  

és építő világot képviseljük 

A kultúrtörténet előszeretettel alkal-
maz összefoglaló jellegű minősítést a 
különböző történelmi korszakok jel-
lemzésére. Ezek szerint vannak terem-
tő, megőrző és hanyatló korszakok. A 
teremtő korszakok alkotnak, a megőr-
zők óvják az elődök által teremtett ér-
tékeket, a hanyatló idők pedig mindezt 
elvesztik, elvesztegetik, lerombolják.

Nem véletlenül jutott mindez eszem-
be, hiszen itt, a pálos romok előtt állva 
érezhetjük ennek a leíró jellemzésnek a 
valóságát. A Jakab-hegyi pálos kolos-
tor az évszázadok során sokszorosan 
élte át a történelem viharait.

1225-ben Bertalan pécsi püspök 
építtette a Mecsekben élő remetéknek. 
Ez az épület volt a magyarországi pálo-
sok első rendháza. A szerzetesek elő-
ször 1334-ben a hegyi rablók támadá-
sai miatt voltak kénytelenek elhagyni 

az otthonukat néhány évre, majd 1543-
ban a török elől menekültek. A törökök 
kiűzésével a pálosok megpróbáltatása-
inak még nem volt vége. A barokk kor 
felvirágzását a szerzetesrendek felosz-
latása követte: 1786-ban megszűnt a 
pálos rend magyarországi működése. 

Egy 1846-ból ránk maradt kép szerint 
a kolostor falai még szinte sértetlenül 
álltak, noha akkor már nem pálos szer-
zetesek, hanem világi remeték lakták. 
A pálosok több visszatérési kísérlet 
után 1934-ben telepedtek meg ismét ha-
zánkban. A Jakab-hegyi kolostorromok 
mellett kisebb rendházat és kápolnát 
kezdtek építeni 1947-ben, azonban a 
megkezdett munkálatokat nem sikerült 
befejezniük, a kommunista hatalom 
1950-ben feloszlatta a rendeket, üldözte 
a szerzeteseket, köztük a pálosokat.

A lelkeket és a kolostort építő páte-

rek távozása után a természet erői vet-
ték át az uralmat az üres falak között. 
Furcsa, hogy a pusztulás felelőseit név 
szerint ismerjük: az egyik II. József, a 
másik Rákosi Mátyás, az építők, az ér-
tékteremtők nevei azonban sajnos ho-
mályban maradtak. 

Ezt az adósságot törlesztenünk kell. 
Gosztonyi Gyula mérte fel a pálos 

kolostor romjait az 1920-as évek má-
sodik felében, az első konzerválási 
munkálatok azonban csak 1976-ban in-
dultak meg Kárpáti Gábornak, a pécsi 
Janus Pannonius Múzeum régészének 
irányításával. 

Újabb évtizedek után az egykori 
szerzetesi épületek romkonzerválási 
munkáit a Duna–Dráva Nemzeti Park 
igazgatósága „A természeti és kulturá-
lis örökség védelme és fejlesztése, illet-
ve megőrzése” elnevezésű projekt ke-

retében valósította meg. A pálos romok 
mellett mostanra megújult az 1947-es 
alapokon kialakított esőház és kilátó-
torony, szépen rendezett környezetben 
várja a vándorokat, zarándokokat az Új 
templom turistapihenő.

Örüljünk a Jakab-hegyi kolostor 
megújulásának, sokadik újjászületé-
sének. És különösen örüljünk annak, 
hogy mi nem a hanyatló, romboló, ha-
nem a teremtő és építő világot képvisel-
jük, Isten dicsőségére és a haza javára!

A miniszterelnök-helyettes a 
Mecsekben lévő Jakab-hegyi, felújított 

pálos kolostorrom rekonstrukciója, 
valamint az ugyancsak felújított 

Új templom turistapihenő és kilátó 
átadása alkalmából június 11-én 

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
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Fesztiválok a Duna-kanyarban
Az Ipoly-vidék és a Börzsöny tizenkét magyaror-
szági, illetve felvidéki településén összesen 174 
ingyenes koncerttel, kézműves, hagyományőrző és 
gasztronómiai programmal, természetjáró túrákkal 
várta a közönséget a 2. Ipoly Feszt június 18. és 20. 
között.

S alighogy a rendezvénysorozat lezárult, újabb kö-
veti: a Dunakanyar kikötőiben várják kulturális ese-
mények a látogatókat a hétvégéken – közölte közös 
sajtótájékoztatón Rétvári Bence (KDNP), az Emberi 
Erőforrások minisztériumának miniszterhelyettese, 
Völner Pál (Fidesz), az Igazságügyi Minisztérium 
miniszterhelyettese, a térség országgyűlési képvise-
lői és Vitályos Eszter, EMMI európai uniós fejlesz-
téspolitikáért felelős államtitkára Visegrádon.

A MAHART PassNave Személyhajózási Kft. az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműkö-
désben rendezi meg ugyanis idén első alkalommal a 
Dunakanyar Művészeti Fesztivált, amely pénteken-
ként, szombatonként és vasárnaponként kínál színes 
kulturális programokat egészen augusztus végéig.

Rétvári Bence Nyerges Attilával, az Ismerős Arcok énekesével és Nagy Feró énekes dalszerzővel (balról 
jobbra) az Ipoly Fesztről tartott sajtótájékoztatón a Budapest rendezvényhajón 2021. június 2-án (Fotó: 
MTI / Balogh Zoltán)

A KDNP-s vezetésű Mátészalkára 
látogatott Jamie Lee Curtis 

A színésznő Hanusi Péter keresz-
ténydemokrata polgármester meg-
hívására magánlátogatásra érkezett 
június 6-án a szatmári régió fővá-
rosába, ahonnan nagyszülei annak 
idején az Amerikai Egyesült Álla-
mokba emigráltak – közölte Má-
tészalka önkormányzata.

Jamie Lee Curtis édesapja, Tony 
Curtis többször is járt a városban. 
Tony Curtis személyes relikviáiból 
kiállítást is berendeztek Mátészal-
kán, emellett a színészlegendáról 
kávézót is elneveztek. Jamie Lee 
Curtis a Borderlands produkció 
egyik főszereplőjeként filmforga-

tásra érkezett Magyarországra. Az 
említett helyszínek felkeresése mel-
lett látogatást tett a helyi zsinagógá-
ban is.

Rétvári Bence adta át a Bánki-tó 
megújult strandját 

Újjászületett a Nógrád megyei Bán-
ki-tó strandja 140 millió forintból, a 
strandon gyerekpancsoló és játszótér 
jött létre, új burkolatot telepítettek, 
megújult a gyep és a növényzet.

Az államtitkár hangsúlyozta: a 
strandot családbarát módon tervezték, 
így a legkisebbek is élvezhetik a vizet, 
élményeket szerezhetnek az árnyékolt 
pancsolóban, a nagyobbak számára pe-

dig a tó kínál sok lehetőséget. Rétvári 
Bence emlékeztetett: 2010 óta egyre 
többen engedhetik meg maguknak, 
hogy egy hétre elmenjenek nyaralni, 
2010-hez képest 2019-re 2,5 millió-
val nőtt azok száma, akik megtehetik 
ezt. 2010-ben mintegy 250 milliárd 
forintot költöttek a magyarok belföldi 
nyaralásra, míg 2019-re ez közel 400 
milliárd forintra emelkedett.


