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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.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Semjén Zsolt: A Fidesz–KDNP az EU és a magyar 
politikatörténet legsikeresebb politikai közössége

A Fidesz–KDNP nemcsak szövetség, 
hanem valódi közösség is – jelentette 
ki Semjén Zsolt, a Kereszténydemok-
rata Néppárt elnöke november14-én, 
a Fidesz 29., tisztújító kongresszusát 
megnyitó beszédében.

A pártelnök a KDNP és a szövetsé-
gesek nevében köszöntötte a kongresz-
szus résztvevőit. Úgy fogalmazott: „A 
Fidesz–KDNP-szövetség tekintetében 

érdemes tudatosítani magunkban és 
másokban is azt a büszkeséget, hogy ez 
a politikai közösség, amelyet létrehoz-
tunk, az Európai Uniónak és a magyar 
politikatörténetnek a legsikeresebb po-
litikai közössége, aminek a lényege az 
is, hogy ez nem csak szövetség, de va-
lódi közösség, hiszen 2008 óta minden 
országos választást abszolút többséggel 
nyertünk meg. Most se lesz másképp.”

Fontos látni, hogy a Fidesz és a 
KDNP, a szövetség, sőt a kongresz-
szus is csak eszköz. A cél, amiért az 
egészet csináljuk, a keresztény civili-
záció védelme a migrációs invázióval 
és az LMBTQ-tébollyal szemben, va-
lamint a nemzeti szuverenitás bizto-
sítása – hangsúlyozta.

A nemzeti szuverenitás legfon-
tosabb lépésének azt nevezte, hogy 

„határon túli véreinkre” is kiterjesz-
tették a teljes jogú magyar állampol-
gárságot, és így „ők most már nem-
csak nemzettársainkként, hanem 
honfitársainkként és polgártársaink-
ként vannak itt közöttünk”.

Folytatás és részletek a tisztújító 
Fidesz-kongresszusról, valamint 

összefoglaló Orbán Viktor 
beszédéről a 2-3. oldalon

Rétvári Bence: A kormány célja, 
hogy minden vágyott gyermek megszülethessen

Az állam az anyagi támogatások 
mellett fontosnak tartja azon párok 
segítését is, akiknél egészségügyi 
problémák jelentenek akadályt a 
gyermekvállalásban – mondta az 
Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak parlamenti államtitkára novem-
ber 12-én Budapesten, a „Természe-
tes gyermekáldás” projekt másnapi, 
szakmai konferenciáját beharangozó 
sajtótájékoztatón.

Rétvári Bence rámutatott, na-
gyon sokan úgy gondolják, hogy 
nagyobb anyagi biztonságra van 

szükségük a gyermekvállaláshoz, 
ezért teremtette meg a kormány a 
széles körű családtámogatási rend-
szert. Ugyanakkor – mint mond-
ta – vannak, akiknél nem anyagi, 
hanem egészségügyi akadályok je-
lentkeznek.

Az állam fontos feladatának tartja, 
hogy ezeknek a pároknak is segítsé-
get nyújtson. Ezért is támogatják évi 
70 millió forinttal a Katolikus Sze-
retetszolgálat természetes fogamzást 
segítő projektjét – fűzte hozzá a po-
litikus.

Elmondta, olyan elsajátítható mód-
szerekről van szó, amelyek más eu-
rópai országokban vagy az Egyesült 
Államokban beváltak. A szeretetszol-
gálat projektje révén a meddő párokat 
segítő lelki és életvezetési módszerek 
Magyarországon is elérhetővé váltak.

Marton Zsolt váci megyés püs-
pök, a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia családügyi bizottságá-
nak elnöke közölte, a szeretetszolgá-
lat 2018 óta koordinálja a projektet, 
amely kétirányú: egyrészt szól a csa-
ládtervezésről, másrészt a meddőség-

gel küzdő párok orvosi segítéséről.
Vajda Norbert, a Katolikus Sze-

retetszolgálat főigazgatója kiemelte: 
közös cél, hogy a tervezett gyerme-
kek világra is jöjjenek. „Rohanunk, 
stresszes életet élünk, mindent azon-
nal akarunk”, az emberi szervezet, 
a test és a lélek egysége azonban 
ezt nem feltétlenül tudja követni. Ez 
bizony a gyerekvállalásra is igaz – 
mondta, jelezve, ez a modern társa-
dalmakban égető probléma.

Eddig 61 orvost és 60 oktatót ké-
peztek ki a projektben.



2 AZÁN
S-JÚNIUS

Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Kormány, párt, frakció

Orbán Viktor: Aki a népet, nemzetet szolgálja, 
megkerülhetetlen erővé válik

A következő hónapokban olyasmik 
történnek majd, amit még senki sem 
látott – mondta a pártelnökké történt 
újraválasztását követő beszéde végén 
Orbán Viktor. Kezdődött a nyugdí-
jasoknak kifizetett 80 ezer forintos 
nyugdíjprémiummal. Folytatódik a 13. 
havi teljes nyugdíj kifizetésével. A fi-
atalok januártól nem fizetnek személyi 
jövedelemadót, 200 ezer forint lesz a 
minimálbér és 260 ezer a garantált bér-
minimum – folytatta a miniszterelnök, 
majd hozzátette: hathavi fegyverpénzt 
kapnak a katonák és a rendőrök. Húsz 
százalékkal nő az ápolók, a szociális és 
a kulturális ágazatban dolgozók bére. 
A családoknak visszafizetik a 2021-
ben befizetett adót. Ilyen se volt még – 
hangsúlyozta a Fidesz elnöke.

Közölte: a Fidesz fennállása óta hű 
maradt önmagához, hű Magyarország-
hoz és annak népéhez, hű a magyar 
emberekhez. A fides hűséget, hitet és 
bizalmat jelent, a Fidesz pedig hűséges 
párt. Az elmúlt 33 évben a magyarok 
nagyobb számban szavaztak bizalmat 
neki, mint bármelyik másik pártnak 
Magyarország parlamentáris történe-
tében – hangsúlyozta. „Ez kötelez, és 
amíg bírom és bírjátok, csinálni is kell 
és csinálni is fogom” – fogalmazott.

Kossuth Lajos szavait idézve hozzá-
tette: amíg ez a hűség kitart, Magyar-
országot a poklok kapui sem fogják 
megdönteni. Mi sikeresek vagyunk – 
mondta –, mert amit a Fidesz csinál, az 
a szenvedélye. „Mi a csúcsra törünk, és 
oda akarjuk feljuttatni Magyarországot 
is” – hangsúlyozta.

VILÁGOS CÉLOK 
NÉLKÜL NINCS SIKERES 

KORMÁNYZÁS, ORSZÁG ÉS 
NEMZET

Orbán Viktor kijelentette: tizenhat 
évet ellenzékben, tizenhat évet kor-
mányon csak rendíthetetlen derűlátás-
sal, bizalommal és mély hittel lehet 
végigcsinálni. Azt mondta: háromféle 
hazaszeretet van: a szónokló, a búsuló 
és az alkotó. A jó szónoklatot nagyra 
értékeljük, egy kis búsulásért „nem 
megyünk a szomszédba”, de leginkább 
Klebelsberg Kunó unokái vagyunk, 
akik az alkotó hazaszeretetben, a pro-
duktív életben hisznek – jelentette ki a 
Fidesz politikai közösségét jellemezve.

Kifejtette: világos célok nélkül nincs 
sikeres kormányzás, nincs sikeres or-
szág, és nincs önmagával békében és 
boldogan élő nemzet sem. Tizenkét 
éve is egyenesen beszéltünk és világos 
céljaink voltak, tíz egyszerű és világos 
cél: egymillió munkahelyet teremtünk, 
ne legyünk adósrabszolgák, helyreál-

lítjuk a közrendet és a közbiztonságot, 
megvédjük a nyugdíjasokat és a nyug-
díjak értékét, a középpontba a családo-
kat állítjuk, visszaadjuk Budapest régi 
fényét, megmentjük a szocialisták által 
halálra ítélt bankokat, dűlőre jutunk a 
romákkal, megtartjuk az elszakított 
magyar közösségeket, valamint nem 
leszünk gyarmat, Brüsszelben nem 
leszünk alattvalók, hanem mindig ki-
állunk a magyarok érdekeiért – sorolta.

Úgy vélte, egy csődbe juttatott or-
szágot vettek át a szocialistáktól, talp-
ra állították és megindították felfelé. 
„Ez a mi erkölcsi fedezetünk, és ezért 
kérhetjük egyenes derékkal és jó esély-
lyel újra a magyar választók bizalmát” 
– mutatott rá. Közölte: a legfontosabb 
szövetségesük a valóság. Mennyire 
másképp van ez a baloldalon és a li-
berálisoknál, „a mi teljesítményünk 
az elvégzett munka, az övék az, hogy 
liberálisok” – fogalmazott. Hozzátette: 
igaz, hogy egyetlen komoly munka-
teljesítményt sem tudnak felmutatni, 
de büszke liberálisok, akiknek abban 
merül ki a tudásuk, hogy meg akarják 
mondani másoknak, hogyan kell élni 
és gondolkodni.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy ha 
folytatódik a polgári kereszténydemok-
rata kormányzás, akkor tíz év alatt újra 
hatalmas utat tehet meg Magyarország, 
és felléphet a fejlett országok közé.

A kormányfő hangsúlyozta: azt ajánl-
ják Magyarországnak, hogy akarjon 
többet. „Nem érhetjük be azzal, amit 
elértünk, mert még mindig vannak sze-
gények. Még mindig nem születik elég 
gyermek. Még mindig nincs mindenki-
nek jó lakása. Még nem elég se a fizetés, 
se a nyugdíj. Egész egyszerűen többre 
van szükségünk. Miért érnénk hát be 
azzal, amink van?” – tette fel a kérdést. 
Úgy folytatta: ha folytatjuk a polgári ke-
reszténydemokrata kormányzást, tíz év 
alatt újra hatalmas utat tehetünk meg.

„Felléphetünk a fejlett országok 
közé. Felszámolhatjuk a szegénység 
maradékát is. Zöld, egészséges, termé-

szeti kincseit és szépségeit megőrző, 
egészségesebb és hosszabb ideig élő 
emberek országa lehetünk” – hangsú-
lyozta.

A JÁRVÁNYOK ÉS 
NÉPVÁNDORLÁSOK 

KORÁBAN 
MAGYARORSZÁGON 

IS A BIZTONSÁG A 
LEGFONTOSABB KÉRDÉS

Orbán Viktor közölte: kevés ország-
nak sikerült fellépnie a legfejlettebbek 
közé, de volt néhány, tehát nem lehe-
tetlen. „Mi itt, a Fideszben pontosan 
tudjuk, hogyan kell megcsinálni”: adó-
csökkentés, beruházások, egyetemfej-
lesztés, kutatás, innováció, a munka 
és a munkások nagyobb megbecsü-
lése, vidékfejlesztés és még jobb kor-
mányzati munka – sorolta. Úgy vélte, 
„képesek vagyunk rá, Magyarország 
képes erre. Tíz év alatt eljuthatunk, és 
el is fogunk ide jutni”. Ezért döntött a 
kormány a valaha volt legnagyobb vi-
dékfejlesztési program elindításáról 8 
ezer milliárd forint értékben, a valaha 
volt legnagyobb összeg, 2700 milliárd 
forint jut az egyetemek fejlesztésére, és 
a magyar védelmi ipar csak most indul 
be. Újraépítjük a vasúti járműgyártást, 
megépítjük a V4 fővárosait összekötő 
gyorsvasutat, visszavásároljuk és fej-
lesztjük a nemzeti repteret, megépít-
jük Paks 2-t, és 2030-ig az elektromos 
áram 90 százalékát karbonmentesen 
állítjuk elő – sorolta.

A miniszterelnök-pártelnök kifejtet-
te: az a legfontosabb, hogy mit eddig 
elértünk, azt megvédjük – így a ha-
tárainkat a migránsoktól. Emellett az 
oltásellenesekkel szemben kell moz-
gósítani erőinket, mert az oltás életet 
ment, és aki ezt tagadja, aki lebeszéli 
vagy elbizonytalanítja az embereket, 
aki ideológiai alapon akar oltóanyagot 
beszerezni, ezért elutasítja a kínai vagy 
az orosz vakcinát, az valójában a ma-
gyarok létérdekét veszélyezteti – ma-
gyarázta.

Hangsúlyozta: itt van még továbbá a 
nemzetközi hálózat, élén Brüsszellel, 
amely a klímavédelem örve alatt bru-
tális adókat akar kivetni az emberekre, 
az emberek anyagi biztonságát is koc-
kára akarja tenni, mert a nagy nemzet-
közi klímaromboló multicégek helyett 
a családokkal akarja megfizettetni a 
klímavédelem költségeit. A helyzet 
egész Európában aggasztó, de Magyar-
országon különösen veszélyes, mert itt 
választások lesznek – mutatott rá.

Közölte: „a mi ellenfeleink” a ma-
gyar érdekek védelme helyett inkább 
Brüsszel elismerésére vágynak, be 
akarják engedni a migránsokat, sunyi 
módon támogatják az oltáselleneseket, 
és klímavédelem címszóval meg akar-
ják szüntetni a rezsicsökkentést.

Orbán Viktor azt is mondta: az EU-t 
teljesen meg kell újítani, mielőtt dara-
bokra hullik. Úgy fogalmazott: Brüsz-
szel válságról válságra bukdácsol, az 
Európai Unió „szivárványszínű ár-
nyéka önmagának”, és ha így megy 
tovább, elfogy, mint a holdvilág. Ezért 
támogatja a Fidesz a lengyel kezdemé-
nyezést az egész európai jobboldal újjá-
szervezésére.

Szó sem volt arról, hogy lépésről lé-
pésre elveszik a jogainkat – fogalma-
zott. Nem szabad passzívan elfogadni 
minden brüsszeli tervet – folytatta, 
hozzátéve: szuverének akarunk lenni, 
és nem akarunk integráció helyett eu-
rópai egyesült államokat.

Kifejtette: azért léptünk be az Euró-
pai Unióba, mert integrációt ajánlottak. 
Az integráció azt jelenti, hogy együtt 
csinálunk dolgokat, és ezeket barátsá-
gos és együttműködő módon tesszük.

Abban állapodtunk meg, hogy csak 
bizonyos fajtájú és korlátozott számú 
dolgot kell eldönteni uniós szinten, 
minden más nemzeti hatáskörben ma-
rad – magyarázta.

Hangsúlyozta: nem adjuk fel a határ-
védelem jogát, nem adjuk fel a migrán-
sok megállításának jogát, és ragaszko-
dunk hozzá, hogy „Magyarországon a 
házassághoz egy férfi és egy nő kell, az 
apa férfi, az anya nő, a gyermekeinket 
pedig hagyják békén”. Az igazságszol-
gáltatás, a médiaszabályozás, az isko-
lák és az oktatás nemzeti hatáskörbe 
tartozik – közölte.

Kijelentette: „integráció: igen, egye-
sülés: az nem”.  A mi célunk, hogy vál-
tozást érjünk el, „eszünk ágában sincs 
kilépni, ilyen könnyen nem lehet tőlünk 
megszabadulni” – mondta, hozzátéve: 
maradunk és változást követelünk.

A kormányfő kitért rá: meg kell állí-
tani a lopakodó egyesítést, mert ez nem 
az európai emberek érdeke, hanem a 

HAZÁNK

A következő hónapokban olyasmik történnek majd, amit még senki sem látott. Kezdődött a nyugdíjasoknak kifizetett 80 ezer forintos nyugdíjpré-
miummal. Folytatódik a 13. havi teljes nyugdíj kifizetésével – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz – Magyar Polgári szövetség 29., 
tisztújító kongresszusán tartott beszédében november 14-én.
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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, frakcióHAZÁNK

Semjén Zsolt: A Fidesz–KDNP megvédi a keresztény civilizációt, 
a nemzeti szuverenitást, a családokat és gyerekeket

Folytatás az 1. oldalról
Az ellenzékről Semjén Zsolt azt mond-
ta: helyzetüket az határozza meg, hogy a 
2010-ben létrejött centrális hatalmi erő-
teret duális erőtérre kellett alakítaniuk. 
Szerinte ennek következtében a mostani 
ellenzék „reformkommunista–reform-
fasiszta” ellenzék.

„A DK–Jobbik-szövetség a reform-
kommunista–reformfasiszta ellenzék-
nek a zagyvasága, amit egyetlen dolog 
tart össze: az Orbán Viktorral és velünk 
szembeni patologikus gyűlöletük, ami 
mögött az antikrisztianizmus és a zsi-
geri magyarellenes reflexek húzódnak 
meg” – mondta.

Szerinte ha 2018-ban a Fidesz–
KDNP nem nyerte volna meg a válasz-
tásokat, a pandémia közepén a magyar 
kormány úgy nézett volna ki, hogy Szél 
Bernadett miniszterelnök, Vona Gábor 
a belügyminiszter és Gyurcsány Ferenc 
pénzügyminiszter. Mi lett volna ezzel 
az országgal, ha egy ilyen reformkom-
munista–reformfasiszta kormánynak 
kellett volna megvédenie az országot 
a pandémiától és mindazoktól a kihí-
vásoktól, amelyekkel szembe kell néz-

nünk? – tette fel a kérdést.
Véleménye szerint a Gondviselés 

különleges kegyelme, hogy 2014-ben 
és 2018-ban is a határon túli magyarok 
szavazatával lett meg a kétharmad.

Semjén Zsolt arra figyelmeztetett: 
2022-ben hasonló kihívás, támadás éri 
Magyarországot és az értékeinket, mert 
Brüsszelben eldöntötték, hogy a „prog-
resszió úgy fog kinézni, hogy a keresz-
tény civilizációt le kell rombolni, a nem-

zeti szuverenitást 
meg kell szüntetni 
és a családokat re-
lativizálni kell”.

Hangsúlyozta: 
Márki-Zay Péter, 
az ellenzéki össze- 
fogás miniszter- 
elnök-jelöltje en-
nek a kiszolgáló-
ja, „Gyurcsány 
és Gyurcsányné 
marionettbábuja”. 
Ugyanakkor kije-
lentette: „minket 
nem az érdekel, 
hogy ők mit csi-

nálnak”, mert a Fidesz–KDNP bajtársi 
szövetség azt a célt határozta meg, azt 
a nemzetszolgálatot vállalta, hogy meg-
védje a keresztény civilizációt, a nemze-
ti szuverenitást, a családokat és gyere-
keket.

Semjén Zsolt arra is kitért: külön 
öröm, hogy a teljesen megújult és újjá-
épített Hungexpo területén tarthatják 
ezt a kongresszust, mert elsőként ez 
a központ adott helyet a Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszusnak, majd 
az Egy a természettel világkiállításnak. 
Megjegyezte: ez utóbbin másfél millió 
látogató volt, amivel a 21. századi Ma-
gyarország legnagyobb rendezvénye 
lett.

A kereszténydemokrata pártelnök bí-
rálta az ellenzéknek a világkiállítással 
kapcsolatos magatartását. Azt mondta: 
az ellenzék egész gondolkodása „egy 
buborékban van”, ami idegen a magyar 
világtól, tagadják a valóságot, a végén 
pedig azt mondják, hogy „hülye a nép”.

Megjegyezte: Budapest főpolgármes-
terének helyében köszönetet mondott 
volna a kormánynak, hogy ezt az épü-
letet megépítette a fővárosnak, hiszen 
ennek idegenforgalmi, turisztikai be-
vétele és minden szellemi kisugárzása 
Budapestet gazdagítja. Ehhez képest 
– folytatta – Karácsonytól annyit telt, 
hogy ugyanúgy „fúrta” a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszust, mint a 
Vadászati Világkiállítást és annak ide-
jén az olimpiát is.

Értékelése szerint a helyzet az, hogy a 
Fidesz és a KDNP legfőbb szövetségese 
„a valóság és a nép”.

politikusoké, az ideológusoké, a bü-
rokratáké és a nagy nemzetközi válla-
latvezetőké.

Mi ellenezzük egy politikailag kor-
rekt, multikulturálisan gondolkodó, 
nemi különbségeket tagadó új euró-
pai emberfajta létrehozását, és minden 
államnak joga van kimaradni ebből, 
ahogy jogunk van kimaradni a mig-
rációnak álcázott nagy európai bete-
lepítési programról is – hangoztatta. 
Megjegyezte: mi mindig is magyarnak 
tekintettük magunkat, akik éppen azért 
tartoznak a Nyugathoz, mert magyarok.

Arról is beszélt, hogy a nyugat-euró-
pai országok és az Egyesült Államok 
fokozatosan elveszíti vezető gazdasági 
szerepét, és számunkra ez nem identi-
tásprobléma, egyszerűen csak egy fel-
adat. Új helyzet van, és ehhez nekünk, 
magyaroknak is alkalmazkodnunk kell 
– tette hozzá.

NEM ELÉG 
EGYÜTTMŰKÖDNÜNK 

GAZDASÁGILAG A 
NYUGATTAL; ÁZSIÁVAL, 
KÍNÁVAL IS SZÜKSÉGES!

Úgy vélte, a lehető legjobb kereske-
delmi és gazdasági kapcsolatokat kell 
kiépíteni Ázsiával és Kínával. „Köl-
csönös tisztelet, jó diplomáciai kapcso-
latok, növekvő beruházások, erősödő 
kereskedelem”: ez a magyar érdek. 
Közölte: a jövőben a világgazdaság két 
részből fog állni, egy nagyobb keletiből 
és egy kisebb nyugatiból. A magya-
roknak a jövőben nem lesz elég csak 

Nyugaton, Keleten is boldogulniuk kell 
– fogalmazott.

Orbán Viktor közölte: a magyar po-
litikának van egy sajátossága, időről 
időre természetes módon létrejön egy 
olyan nagy párt, amely nem csak va-
lamely elv és ideológia képviseletét, 
hanem az egész nemzet szolgálatát tűzi 
zászlajára. Ilyen volt a dualizmusban a 
Tisza-párt, Trianon után a Bethlen-párt 
és ha nincs a szovjet megszállás, ilyen-
né válhatott volna a második világ-
háború után a Kisgazdapárt is. „Szép 
dolog az ideológia, a politikai rendező-
elvek, a nemzetközi pályát befutó poli-
tikai eszmék, de a nap végén egyetlen 
megkerülhetetlen, kiválthatatlan és le-
válthatatlan erő, hatalmi tényező van”: 
a magyar nép – mutatott rá. Úgy vélte, 
amelyik párt megtalálja a módját, hogy 
ne vezérlő eszméket, hanem az em-
bereket, a népet, a nemzetet szolgálja, 
és hajlandó is eszerint cselekedni, az 
maga is megkerülhetetlen erővé válik. 
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 
élni tudott a lehetőséggel: erős, egy-
séges párt, komoly vízió, lelkesedés, 
szenvedély, tenni akaró emberek hada 
jellemzi, miközben a másik oldalon 
aprócska, hataloméhes pártocskák 
vannak. Kijelentette: „miközben a mi 
politikánkkal az is jól jár, aki nem ránk 
szavaz, a baloldal politikájával azok is 
rosszul járnak, akik rájuk szavaznak”.

A kormányfő elmondta: „az erőnk, 
a súlyunk, a támogatottságunk miatt 
nem magyarázkodnunk kell, hanem 
meg kell értenünk, hogy a történelmi 

helyzet és a magyar politikai fejlődés 
logikája megköveteli, hogy legyen 
egy olyan párt, mint a Fidesz”. A haza 
szolgálatának lényege a kitartás és az 
állhatatosság – mutatott rá. Kiemelte: 
„a munkában hiszünk, és ezért fogunk 
győzni”; az elmúlt hónapokban is a jár-
vány ellenére „újra begyújtottuk a mo-
torokat”, és zakatol a gazdaság.

Hangsúlyozta: a következő hóna-
pokban olyan dolgok történnek majd, 
amit még senki sem látott. Kezdődött a 
nyugdíjasoknak kifizetett 80 ezer forin-
tos nyugdíjprémiummal. Folytatódik a 
13. havi teljes nyugdíj kifizetésével. A 
fiatalok januártól nem fizetnek személyi 
jövedelemadót, 200 ezer forint lesz a mi-
nimálbér és 260 ezer a garantált bérmini-
mum – folytatta a miniszterelnök, majd 
hozzátette: hathavi fegyverpénzt kapnak 
a katonák és a rendőrök. Húsz százalék-
kal nő az ápolók, a szociális és a kulturá-
lis ágazatban dolgozók bére. A családok-

nak visszafizetik a 2021-ben befizetett 
adót. Ilyen se volt még – emlékeztetett.

Orbán Viktor elmondta: „a mi prog-
ramunk mögött elsöprő társadalmi 
többség áll”, a kérdés csak az, lesz-e 
ebből a társadalmi többségből válasz-
tási többség. „Én azt mondom, lesz, ha 
becsülettel dolgozunk a hátralévő he-
tekben” – vélekedett.

Felidézte: október 23-án nem vol-
tunk kevesen, „de ennél kétszer, sőt 
háromszor is többen leszünk, amikor 
befordulunk a célegyenesbe, és hiába 
áll elénk a teljes baloldal, Brüsszel és 
Soros György egész hadserege, együtt a 
legvastagabb falon is át fogunk menni, 
és újra győzni fogunk, mert Magyar-
országnak előre kell mennie és nem 
hátra”. A Jóisten mindannyiunk fölött, 
Magyarország mindenekelőtt, hajrá 
Magyarország, hajrá magyarok! – zárta 
szavait a nagyobbik kormánypárt újra-
választott elnökeként a miniszterelnök.

A kongresszust a Hungexpo C 
pavilonjában lévő konferenciate-
remben tartották. A színpad mö-
götti hatalmas narancssárga led-fa-
lon a „Nekünk Magyarország az 
első” mottó volt olvasható, a szó-
noki pulpitus mögött pedig magyar 
zászlókat helyeztek el. Az esemény 
kezdetén Miklósa Erika operaéne-
kesnő énekelte el a Himnuszt.

Az eseményen több mint 1100 
küldött és 600 meghívott vendég 

vett részt. Az esemény házigazdája 
Zsigó Róbert államtitkár és Koncz 
Zsófia országgyűlési képviselő 
volt.

A résztvevők délelőtt testületi 
beszámolókat hallgathattak meg, 
majd dél körül kezdődtek a szava-
zások a pártelnök és a négy alelnök 
személyéről. Elnökké Orbán Vik-
tort, alelnökké Gál Kingát, Kósa 
Lajost, Kubatov Gábort és Németh 
Szilárdot választották.
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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

Fontos az idősek megbecsülése – hangsúlyozta a parlamentben Földi László 
Az idősek megbecsülésének fontos-
ságáról és az e téren tett kormányzati 
intézkedésekről beszélt napirend előtti 
felszólalásában a KDNP országgyűlé-
si képviselője november közepén az 
Országgyűlésben.

A kereszténydemokrata honatya azt 
hangsúlyozva, milyen nagy szükség 
van a nemzedékek együttműködésé-
re a koronavírus-járvány, az illegális 
migráció és a szélsebes technológiai 
változások korában. A 2010-es kor-
mányváltás óta az idősek számít-
hatnak arra, hogy amíg polgári kor-

mányzás van Magyarországon, addig 
szavakban és tettekben is megbecsü-
lik őket, és elismerik erőfeszítéseiket 
– fogalmazott Földi László.

Zsigó Róbert családokért felelős 
parlamenti államtitkár mindannyi-
unk kötelességének nevezte az idősek 
megbecsülését, majd példákat sorol-
va felidézte: a 2010 előtti kormányok 
csak ígérgettek az időseknek, aztán 
számos döntéssel elszegényítették és 
cserben hagyták ezt a korosztályt.

Az államtitkár megemlítette: 2010 
óta emelkedett a nyugdíjak értéke, az 

idősek komoly extra kifizetéseket kap-
nak, a Nők 40-program keretében 320 
ezernél többen vonulhattak nyugdíjba, a 
rezsicsökkentés pedig érezhető megta-
karítást hozott és hoz e korosztálynak is.

Hozzátette: a kormány megvédi 
ezeket a vívmányokat, majd megem-
lítette, minden eddiginél magasabb az 
idei nyugdíjprémium összege.

Azóta a kormány azt is bejelentette: 
jövő februárban a Gyurcsány–Baj-
nai-kormányok által elvett 13. havi 
nyugdíj teljes összegű kifizetésére 
számíthatnak a nyugdíjasok.

Hollik István: Februárban  
érkezik a családi 
adó-visszatérítés

Februárban érkezik a családi adó-visszatérítés, amely-
nek összege elérheti szülőnként az akár 800 ezer forintot 
is – mondta a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója 
a közelmúltban az MTI-hez eljuttatott videónyilatkoza-
tában.

Hollik István kiemelte, a kormány összességében 600 
milliárd forintot utal így vissza a gyermekes családoknak. 
„Ezt a hatalmas összeget is a gazdasági növekedésnek 
köszönhetően tudjuk odaadni a gyermekes családoknak” 
– húzta alá a politikus. Hozzátette, ha a Gyurcsány–Már-
ki-Zay-féle baloldalon múlna, akkor a családi adó-visszaté-
rítés sem lenne. „Nemcsak azért nem lenne, mert a baloldal 
alkalmatlan megteremteni a gazdasági, pénzügyi hátterét 
egy ekkora adócsökkentésnek, hanem azért sem lenne, 
mert a baloldal elsorvasztaná a családi támogatásokat és 
inkább adókat emelne” – fogalmazott a kormánypártok 
kommunikációs igazgatója, hozzátéve, hogy ezt tették, 
amikor 2002 és 2010 között kormányon voltak.

Hollik István szerint a baloldal 2010 óta következetesen 
támadja a bevezetett családtámogatásokat és adócsökken-
téseket, egyik ilyen lépést sem támogatták a parlamentben. 
Hozzátette, hogy Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Ko-
alíció elnöke ésszerűtlennek és elvetemültnek nevezte a 
családi adó-visszatérítést és perverz újraelosztásnak tartja 
a gyermekek után járó családi adókedvezményt is.

„Tehát miközben a baloldal a magyar gyermekes csa-
ládoktól sajnálja a támogatásokat, a migránsokat ezzel 
ellentétben tárt karokkal várják és el is tartanák őket 
magyar adófizetői forintokból” – hangsúlyozta a politi-
kus, leszögezve, hogy a kormánypártok viszont úgy gon-
dolják, Magyarországnak nem a múlt politikájához kell 
visszatérnie, hanem előre kell mennie, ezért nem szabad 
hagyni, hogy a Gyurcsány–Márki-Zay-féle baloldal ve-
szélybe sodorja a családi adó-visszatérítést.

Fülöp Attila: Fenntartótól függetlenül mindenki 
kap béremelést a szociális ágazatban

Fenntartótól függetlenül minden-
ki részesül januártól a szociális 
ágazatban dolgozóknak járó 20 
százalékos béremelésből, ami 
mellett a pótlékok is megmarad-
nak – közölte az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának szociális 
ügyekért felelős államtitkára Zala-
karoson.

Fülöp Attila az Euro-Régió 
Szociális Szakmai Közösség 
(SzOSzAK Egyesület) 16. Orszá-
gos Szociális Szakmai Konferen-
ciáján beszélt arról, hogy az álla-
mi, az önkormányzati, az egyházi 
vagy a civil fenntartásban működő 
szociális intézmények valamennyi 
dolgozója részesül béremelésben. 
Ez az alapbér és az ágazati pótlék 
együttes összegének megemelését 
jelenti, és megmaradnak az egyéb 
pótlékok is.

A szociális területen így az át-
lagbér januártól 370 ezer forintra 
emelkedik, ami a 10 évvel ezelőtti 
137 ezer forinthoz képest nagyobb 
növekedés, mint a nemzetgaz-
dasági átlagbér emelkedése volt 
– fűzte hozzá az államtitkár. Meg-
jegyezte, a gondoskodáspolitika, a 
szociális biztonság terén először 
mindenki az anyagiakra gondol. 
Míg 2010-ben 3,5 millió ember-
nek volt munkája Magyarorszá-
gon, a minimálbér pedig 73 ezer 
500 forint volt, addig jelenleg 4,5 
millióan dolgoznak és januártól 

200 ezer forint lesz a minimálbér. 
Akkor minden ötödik megválto-
zott munkaképességű embernek 
volt lehetősége dolgozni, ma már 
minden másodiknak.

Fülöp Attila úgy vélekedett: fél-
reértelmezés az, hogy a gondos-
kodáspolitika, a szociális ellátás 
biztosítása az állam monopolhely-
zetű feladata, ahogy az az 1990-es 
évek előtt jellemző volt. Az állam 
azokat a lehetőségeket keresi, 
hogy milyen szereplőkkel tud 
együttműködni, amivel nemcsak 
az anyagi biztonság lehetőségét 
teremti meg, de a közösségi kötő-
dését is, ami ugyancsak elenged-
hetetlenül szükséges.

A kormány az egyházakat stra-
tégiai szövetségesnek tekinti a 
gondoskodáspolitikában, mert az 
egyházak már akkor részt vettek 
benne, amikor állam és törvények 
nem léteztek; az egyházak lelki 
biztonságot is tudnak nyújtani, 
szerepüket pedig felekezettől füg-
getlenül ezen a téren a magyar 
társadalom is elfogadja – rész-
letezte a kereszténydemokrata 
államtitkár. Emlékeztetett arra, 
hogy 2020 tavaszán született az a 
törvény, amely kimondja, hogy ha 
az állami feladatot az egyház átve-
szi, akkor minden olyan erőforrás 
jár az új fenntartónak, ami ehhez 
szükséges.

Ma már a szakellátás – bele-

értve a gyermekvédelemmel és 
a szociális ellátással kapcsolatos 
feladatokat is – majdnem 50 szá-
zalékban egyházi fenntartású, míg 
2010-ben mindössze 12 százalék-
ban volt az. Kiemelkedő ezen 
belül is a gyermekvédelem, ahol 
közel 75 százalékra emelkedett az 
egyházi fenntartók aránya – jelez-
te Fülöp Attila.

A gyermekvédelem területéről 
szólva elmondta: jelenleg 23 ezer 
gyermek nem a saját családjában 
nevelkedik, 70 százalékukat si-
került eddig nevelőszülőknél el-
helyezni. A speciális, különleges 
igényű gyerekek esetében viszont 
szükség van az intézményrend-
szer megerősítésére, ezen a terüle-
ten is kisebb pótlékemelés történt 
a közelmúltban.

Fülöp Attila a fogyatékosság-
gal élők helyzetére kitérve azt 
mondta: idén 900 ember költözik 
ki év végéig a támogatott lakhatás 
keretében olyan otthonokba, ahol 
a nagy intézményi létszámok he-
lyett legfeljebb tizenkét embert 
helyeznek el. Ez a lakhatási forma 
beváltotta a reményeket, a jelenle-
gi projektben 206 helyszínen több 
mint 2000 ellátott költözhet ilyen 
otthonokba, miközben még 13 ez-
ren laknak 50 fősnél nagyobb in-
tézményekben, amelyek leépítése 
azonban már megkezdődött.

KDNP.HU – MTI

Schanda Tamás: Januártól több lesz a minimálbér, mint amennyi 2010-ben az átlagbér volt
A kormány intézkedésének köszön-
hetően januártól több lesz a mini-
málbér, mint amennyi a baloldali 
kormány alatt, 2010-ben az átlagbér 
volt – mondta az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium parlamenti és 
stratégiai államtitkára a kormány Fa-
cebook-oldalán megosztott videóban. 

Schanda Tamás úgy fogalmazott, a 
sikeres válságkezelésnek köszönhető-
en a kormány megakadályozta a bérek 
csökkenését, a gazdaság visszaesését 

és a munkanélküliség növekedését.
Sőt, a járvány ellenére már 4,7 mil-

lió ember dolgozik Magyarországon 
és emelkednek a bérek is: januártól 
200 ezer forintra nő a minimálbér és 
260 ezer forintra a garantált bérmini-
mum – hívta fel a figyelmet az állam-
titkár, hozzátéve, ez egy újabb szintje 
a munka és a szakmunkások megbe-
csülésének.

Schanda Tamás mindezt hatalmas 
eredménynek nevezte a koronaví-

rus-járvány közepette.
„Ne felejtsük el, hogy ezzel az eme-

léssel a minimálbér magasabb lesz a 
Gyurcsány-féle baloldal alatti, 2010-
es átlagbérnél. A sikeres válságkeze-
lésnek köszönhetően hazánkban erő-
södik a gazdaság, folyamatosan javul 
a foglalkoztatás és tovább nő a mini-
málbér” – húzta alá az államtitkár.

Hozzátette, ennek számos pozitív 
hozadéka van és a különböző család-
támogatások is emelkedni fognak. 

Úgy folytatta, a támogató gazdaság-
politikának és a kiemelkedő gazda-
sági növekedésnek köszönhetően 670 
milliárdos adócsökkentéssel támogat-
hatja a kormány a vállalkozások bér-
emelési törekvéseit.

Schanda Tamás azt ígérte, a kor-
mány folytatja a munkát és tovább 
dolgozik azon, hogy támogassa a 
dolgozó szülőket a béremelések 
mellett családi adó-visszatérítések-
kel is.
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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: Magyarország előre megy, nem hátra!
Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője november elején a Magyar Nemzetnek adott interjút. Ebben többek között arról beszélt: a soron következő 
országgyűlési választás tétje az, hogy Magyarország letér-e a megkezdett útról, amely sikeressé tette a gazdaságot, biztosítja a magyar kulturális hagyo-
mányok fennmaradását és amely a külföld szemében is komolyan vehető partnerré tette az országot.

– Olyan világban élünk, amely nap-
ról napra új kihívásokat tartogat szá-
munkra. Ez igaz az egyes emberekre, 
de ugyanúgy érvényes az országokra 
is – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek  
Simicskó István. A KDNP országgyű- 
lési képviselőcsoportjának a vezetője 
szerint a közelmúlt legnagyobb meg-
próbáltatásait egyértelműen a migrá-
ciós válság, a pandémia, illetve a vi-
lággazdasági okokból bekövetkezett 
energiaár-robbanás jelentette, amelyek 
életünket a mai napig erőteljesen befo-
lyásolják, sőt az általuk jelentette fenye-
getés mértéke az évek alatt fokozódott.

A Fidesz–KDNP-kormányok idő-
ben felismerték azokat a veszélyeket, 
biztonsági kockázatokat, káros impul-
zusokat, amelyek a XXI. században az 
egyre gyorsuló, globalizálódó világban 
Magyarországot érték és érik folyama-
tosan. 

Ezek a jellemzően külső, világpoliti-
kai, világgazdasági hatások sajnos nem 
kedveznek annak a politikai, gazdasági 
és kulturális környezetnek, amelyet mi 
a keresztény hagyományokon nyugvó, 
erős nemzetállamokra épülő Európának 

hívunk – fogalmazott. A frakcióvezető 
emlékeztetett: a jobboldali magyar kor-
mány volt az első, amely az Európába 
hömpölygő illegális migránsáradatot 
kerítéssel állította meg. Ezzel szemben a 
baloldal az egész kérdést álproblémának 
nevezte és a migránsok emberi jogainak 
a megsértéséről papolt, sőt azt kezdte 
el emlegetni, hogy a bevándorlás tulaj-
donképpen gazdaságilag előnyös. Nem 
fogadjuk el, hogy Európából egyesek 
olvasztótégelyt csináljanak, hogy ezzel 
a nemzetek az önfeladás útjára lépjenek, 
elveszítsék szuverenitásukat és így fel-
adják identitásukat – szögezte le a frak-
cióvezető.

A pandémia kapcsán úgy fogalma-
zott: a kormány mind a keleti, mind a 

nyugati vakcinák beszerzésével időben 
lehetővé tette, hogy Magyarország az el-
sők között érje el a magas átoltottságot. 
Ezzel sikerült megelőzni, hogy nálunk is 
a közeli országokhoz hasonló fertőzött-
ségi számmal és túlterhelt egészségügy-
gyel érjen minket a járvány következő 
hulláma. Természetesen a baloldalnak 
ebben az esetben sem a magyar életek, 
hanem a nyugati vakcinagyárak érdekei 
számítottak, és sosem derül már ki, hogy 
a vakcinaellenes kommunikációjuk kel-
tette bizonytalanságnak hány áldozata 
lett – tette hozzá. Simicskó István sze-
rint a rezsicsökkentés vívmányait sem 
lehet megkérdőjelezni. „Egyik oldalról 
közel egy évtized alatt jelentős összege-
ket hagytunk az embereknél. Másrészt 
megvédtük a magyarokat az energiaá-
rak elszabadulásától, amely mára több 
európai országban igencsak fojtogatja 
a lakosságot. Persze a kormánykritikus 
hangoknak ez sem tetszik. Ők szíve-
sebben fizettetnék meg ezt is a magyar 
emberekkel” – hívta fel a figyelmet. A 
kormánypárti politikus szerint a soron 
következő országgyűlési választás tétje 
az, hogy Magyarország letér-e arról a 

megkezdett útról, amely sikeressé tette 
a gazdaságot, biztosítja a magyar kul-
turális hagyományok fennmaradását és 
amely a külföld szemében is komolyan 
vehető partnerré tette az országot.

 „A baloldalon ugyanazok az embe-
rek állnak, akiknek a teljesítményéről 
2010-ben már ítéletet mondtak a magya-
rok. Ők vették el a 13. havi nyugdíjat, az 
irányításukkal minden év menetrend-
szerűen rezsiáremeléssel indult, és vég-
ső soron csőd közeli helyzetbe sodorták 
az országot. Ezzel szemben a kormány 
gazdaságpolitikája most lehetővé teszi, 
hogy az emberek visszakapják a befi-
zetett adójuk jelentős részét, hogy a 25 
év alattiak mentességet kapjanak a jöve-
delemadó-fizetés alól, hogy a fegyveres 
dolgozók hat havi fegyverpénzt kapja-
nak és hogy a nyugdíjasok újra vissza-
kapják a 13. havi nyugdíjat” – sorolta 
az elért eredményeket. Simicskó István 
szerint hiába a baloldal aknamunkája, 
hiába a brüsszeli bürokraták vádasko-
dása, Magyarország előre megy és nem 
hátra. „Tavasszal az embereknek arról 
kell dönteniük, hogy ez továbbra is így 
legyen-e” – jegyezte meg.

Süli János: A visegrádi országok közös 
nyilatkozatban állnak ki a klímavédelmi 

célok elérését szolgáló atomenergia mellett
A V4-államok kormányai által Pakson aláírt közös nyilatkozat kimondja, 
hogy nincs klímasemlegesség atomenergia nélkül – jelent meg a kormány.hu 
honlapon.

Az energiaszuverenitás és az energia-
biztonság megerősítése, az energiaárak 
megfizethetőségének fenntartása, vala-
mint az energiatermelés dekarbonizá-
lása csak az atomenergia és a megújuló 
energia együttes alkalmazásával lehet-
séges, ez szerepel abban a közös nyilat-
kozatban, amelyet Süli János (KDNP, 
képünkön), a Paks II. projektért felelős 
tárca nélküli miniszter, illetve a cseh, 
lengyel és szlovák kormány képviselői 
írtak alá Pakson – olvasható a tájékoz-
tatásban.

Kiemelték, a Visegrádi Együttműkö-
dés országai elkötelezettek az atomener-
gia alkalmazása mellett, mivel az atom-
erőművek úgy segítik elő az Európai 
Unió éghajlat-semlegességi célkitűzé-
sének elérését, hogy közben erősítik az 
ellátásbiztonságot, és tiszta áramellátást 
biztosítanak megfizethető áron.

Hangsúlyozták, a négy kormány kö-
zösen hívja fel a figyelmet az energia-
hatékonyság erősítésére, és abban is 
egyetértenek, hogy a megújuló energia-
források növekvő részaránya mellett a 
2030-as és 2050-es célok teljesítésének 

feltétele a villamosenergia-átviteli há-
lózatok fejlesztése, középtávon a gáz-
erőművek alkalmazása, illetve a kvóta-
bevételek rugalmas felhasználása.

A V4-ek üdvözlik az Európai Bi-
zottság tudományos szolgálatának 
egyértelmű állásfoglalását, miszerint 
az atomenergia az uniós környezetvé-
delmi előírásokkal teljes összhangban 
biztonságos technológia. Ezért a Pak-
son szignált dokumentumban is arra 
kérik Brüsszelt, hogy az eredeti uniós 
szándéknak megfelelően – a finanszí-
rozhatóság szempontjából is – kezelje 
az atomenergiát fenntartható energia-
forrásként – olvasható a kormány.hu 
honlapon.

Juhász Hajnalka: A klímavédelem 
költségei nem terhelhetik a családokat 
A KDNP országgyűlési képviselője a kormány környezetpolitikájáról 
interpellált a parlamentben.

Juhász Hajnalka arról beszélt, hogy a 
kormány környezetpolitikájának hite-
les és kézzelfogható eredményei van-
nak. Azonban fontos, hogy a további 
eredmények elérésének költségei ne 
a magyar családokat, hanem a nagy 
szennyezőket terheljék – mondta, hoz-
zátéve: Brüsszel politikája nem ezt 
szolgája.

Úgy vélte, a klímacélok eléréshez 
szükséges pénzügyi fedezetet a klí-
marombolókra kell terhelni, ezzel az 
emberek is egyetértenek. Brüsszel 
terve miatt a rezsikiadások megemel-
kednének, Magyarország ezért nem 
fogadja el Brüsszel kezdeményezését, 
amely az energiaárak drágulásához 
vezetne – fogalmazott.

Schanda Tamás, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium parlamen-

ti és stratégiai államtitkára, a KDNP 
alelnöke úgy válaszolt: a kormány 
továbbra is kiáll a magyar emberek 
érdekeinek védelme mellett, így a re-
zsicsökkentés mellett is, ez „a rezsi-
csökkentés kormánya”. Ma az Európai 
Unióban Budapesten fizetik az embe-
rek a legalacsonyabb gáz- és villanyá-
rat – jelentette ki.

A miniszterhelyettes kiemelte: a 
baloldal soha nem törődött az emberek 
érdekeivel, külföldi kézre játszotta a 
közműcégeket, kormányzása alatt az 
energiaárak emelkedtek. Márki-Zay 
Péter is támadja a rezsicsökkentést 
– jegyezte meg. Hangsúlyozta: a kor-
mány megvédi a rezsicsökkentés ered-
ményeit a baloldaltól és Brüsszeltől is.

A KDNP képviselője elfogadta az 
államtitkári választ.
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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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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.
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Országjáró

A KDNP egykori vezetőire emlékezett a párt fővárosi szervezete

Kereszténydemokrata választási 
felkészítő rendezvény Lakiteleken

Háromnapos választási felkészítő tréninget tar-
tott október 29-31. között Lakiteleken a Keresz-
ténydemokrata Néppárt Bács-Kiskun megyei, 
Pest megyei és Tolna megyei szervezete.

Az esemény szervezői Mák Kornél 
Bács-Kiskun megyei, Gaal Gergely Pest me-
gyei és Orbán Attila Tolna megyei elnökök 
voltak, de részt vett mások mellett Bablena 
Ferenc Nógrád megyei, Császár Zoltán Zala 
megyei, valamint Szebellédi Zoltán Békés 
megyei elnök, továbbá az Országos Elnökség 
néhány tagja is. A szervező három megyei  
KDNP-szervezet együttműködési megállapo-
dást írt alá a Nemzeti Fórum elnökével, Lezsák 
Sándorral.

Az Európai Néppárt képviselőcsoportjának 
támogatásával megvalósuló rendezvény nyi-
tányaként Lezsák Sándornak, az Országgyű-
lés alelnökének, a Nemzeti Fórum elnökének, 
Kerényi János országgyűlési képviselőnek, 
továbbá Hölvényi György európai parlamenti 
képviselőnek nyitóbeszéde hangzott el. Ezt kö-
vetően a három megyei elnök és Lezsák Sándor 
ellátta kézjegyével a KDNP megyei szervezetei 
és a Nemzeti Fórum közötti együttműködési 
megállapodásokat.

A megállapodások célja, hogy a jövőben szo-
rosabb legyen a szakpolitikai együttműködés, 
intenzívebbek a tapasztalatcserék és kialakul-
jon egy gyümölcsöző kapcsolat és párbeszéd a 
különböző szakterületek, szervezetek és intéz-
mények között. A fő cél pedig, hogy segítsék a 
keresztény, nemzeti értékekről szóló minden-
kori párbeszédet. 

A három megyében működő KDNP-szerve-
zetek elnökeinek részvételével megtartott ren-
dezvényen az előadásokat és a megállapodás 
aláírását követően egy kötetlen, baráti beszélge-
tésekre is alkalmat adó közös vacsora és bor-
kóstoló várta a vendégeket.

A szombati nap folyamán nem csak kiváló 
előadásokat hallhattak az érdeklődők, hanem 
különböző tematikájú munkacsoportokba 
rendeződve érdekes kérdéseket feldolgozó in-
teraktív kiscsoportos beszélgetéseken is részt 
vehettek.

A délelőtti szekciót Kozma Gábor, a Gál 
Ferenc Egyetem rektora nyitotta meg előadásá-
val, Anómia és nevelés címmel. Ezt követően 
M. Dobos Marianne televíziós műsorvezető 
beszélgetett Harrach Péter országgyűlési kép-
viselővel, a rendezvény megvalósulását is támo-
gató Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 
(MKDSZ) elnökével a kereszténydemokrata 
politika mai jelentéséről és fogalmáról.

A következő beszélgetőpartner Lánczi Ta-
más politológus volt, aki a politikai közösségek 
társadalomra gyakorolt hatásairól osztotta meg 
gondolatait a jelenlévőkkel.

A délután folyamán Kiss-Rigó László Sze-
ged-csanádi megyés püspök osztotta meg gon-
dolatait az egyház és a társadalom 21. századi 
kapcsolatáról. A meghívottak a továbbiakban 
két szekcióban, három munkacsoportba rende-
ződve kiscsoportos beszélgetéseken vehettek 
részt, ahol a kampánymunkát segítő kommuni-
kációs tapasztalatokat osztottak meg egymás-
sal.  

A rendezvény zárónapján, vasárnap a közös 
szentmisét és református istentiszteletet meg-
előzően a megyei elnökök rövid értékelésben is-
mertették összegző gondolataikat. A háromna-
pos tréning, amelynek a lakiteleki Hungarikum 
Liget adott otthont, a kampányidőszakra való 
felkészülésen és a közös gondolkodás lehető-
ségén túl kitűnő alkalmat nyújtott a résztvevők 
számára a baráti szálak elmélyítésére is.

Huber Franciska Klára

November 5-én Bagdy Gábor, a KDNP budapesti elnöke vezetésével a fővárosi kereszténydemokraták megkoszorúzták Barankovics István,  
Kovács K. Zoltán és Varga László sírját a Fiumei úti sírkertben.

November első napjaiban különösen 
sokat gondolunk halottainkra – és ez 
nemcsak az egyes emberekre, csalá-
dokra, de a pártokra is igaz. A KDNP 
főváros szervezete ezt az alkalmat is 
megragadta, hogy sírhelyükön emlé-
kezzen a (Keresztény)Demokrata Nép-
párt egykori vezetőire.

Beszédében Bagdy Gábor felidézte 
Barankovics István legendás találko-
zását Rákosi Mátyással. 1949. január 
25-én Rákosi megbeszélésre invi-
tálta a Demokrata Néppárt, az utol-
só legálisan működő ellenzéki párt 
vezetőjét.

Érdemes idézni Barankovics István 
naplójának idevágó részéből Rákosi 
szavait: – A Mindszenty-per hamaro-

san le fog zajlani. Az elsőfokú tárgya-
lás után, olyan időben, amely nem az 
önök, hanem a mi számunkra a leg-
alkalmasabb, a Néppárt közölni fogja 
önkéntes feloszlatását és kijelenti, hogy 
feloszlásának oka nem a kormány által 
alkalmazott erőszak, hanem az a belá-

tás, hogy a Néppárt 
antidemokratikus 
és népellenes po-
litikát folytatott, 
és mint magyar és 
keresztény párt lel-
kiismereti konflik-
tusba került, mert 
Róma Mindszenty 
kardinális jogtalan 
védelmében durván 
beavatkozott a ma-

gyar állam belügyeibe. A párt önkéntes 
feloszlásának legfőbb okául azt a lelki-
ismereti konfliktust, amelyet a római 
Szentszék okozott, kell majd megjelöl-
ni, és a Néppártnak a Vatikánt el kell 
ítélnie. Természetesen a nyilatkozat 

megtétele után a Barankovics-párt tag-
jainak nem lesz semmi bántódásuk. A 
nyilatkozat nélkül azonban nincs sal-
vus conductus.

Barankovics természetesen határo-
zottan visszautasította Rákosi ajánlatát. 
S amikor a pártvezér figyelmeztette 
ennek a döntésének következményeire, 
így szólt: – Nagyon is tudom, hogy a 
hatalomnak ki vagyok szolgáltatva, 
tudom, hogy csak a lét és a becsület 
között van választásom, de a becsületet 
választom.

Erre mondta Rákosi: Ön nem evilági 
ember!

S ebben a diktátornak – az ő szem-
pontjából – talán igaza is volt.

KDNP.HU

Közéleti 
Kerekasztal Szolnokon

Régi terve vált valóra a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
KDNP-nek az első Közéleti Kerekasztal megszervezé-
sével. Ebből az alkalomból Nacsa Lőrinc országgyűlési 
képviselő, a KDNP frakciószóvivője és Gaal Gergely, a 
KDNP Pest megyei szervezetének elnöke, a Miniszterel-
nökség miniszteri biztosa volt a vendégünk.

A kerekasztal-beszélgetés megkezdése előtt a jelenlévőknek 
lehetőségük volt egy rövid eszmecserére Szalay Ferenc pol-
gármesterrel. Póta Sándor megyei KDNP-elnök köszöntő 
gondolatai után vette kezdetét a rendkívül jó hangulatú be-
szélgetés, amelyet megtisztelt jelenlétével Kállai Mária or-
szággyűlési képviselő asszony is.

Igazi erőnk a közösségeinkben van, és ahhoz, hogy meg 
tudjuk őrizni ezt az erőt, szükségünk van az ilyen kötetle-
nebb hangulatú, baráti beszélgetésekre, ahol meg tudjuk 
vitatni azokat a közéleti témákat, amelyek bennünket fog-
lalkoztatnak. Ahol nem csak arra van lehetőségünk, hogy 
kérdezzünk, de a kérdéseinkre válaszokat is kapunk. Nacsa 
Lőrinc kiemelte, mennyire fontos, hogy az online térben tud-
junk erősödni, míg Gaal Gergely (képünkön), a Magyar Falu 
Program adta lehetőségekről is beszélt. Mindketten kiemel-
ték, hogy mennyire fontos, hogy minél szélesebb körben be-
széljünk ez elért eredményeinkről. Természetesen fő témánk 
a közelgő választás tétje volt, amely meg fogja határozni, mi-
lyen irányba halad majd az ország fejlődése.

Nekünk, keresztényeknek rendkívül fontos, hogy ne tér-
jünk le arról az útról, amelyen elindultunk, hiszen évezredes 
értékeket próbálunk átmenteni a jövő generációinak. Tovább-
ra is hiszünk a szeretet és az összefogás erejében. És ahogy 
Szabó Dezső mondta: „Minden magyar felelős minden ma-
gyarért!”

Nagy Tímea
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Országjáró

Semjén Zsolt: Küldetésünk az agro-biodiverzitás megőrzése is 
Az agráriumban kitenyésztett növények ugyanolyan közkincsek, mint a természeti örökségünk és a nemzeti identitásunk részét képezik, ezért az  
agro-biodiverzitás megőrzése is küldetésünk – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes október végén Gödöllőn.

Az agráriumban nemesített növények 
ugyanolyan közkincsek, mint a ter-
mészeti örökség, és a magyar nemze-
ti identitás részét képezik – mondta 
Semjén Zsolt. A rendezvényt „A táji 
adottságokhoz alkalmazkodó, a Kár-
pát-medencében régóta termesztett 
gyümölcsfajták megőrzésében való 
együttműködésről” szóló egyezmény 
aláírásának tízedik évfordulója alkal-
mából szervezték.

„Az Úristentől kapott természeti 
sokszínűség mellett létezik az erre 
épülő, az őseinktől örökölt, évszáza-
dok munkájával kialakított agro-bio-
diverzitás, amelynek megőrzése szin-
tén kötelesség” – közölte a politikus. 
Elmondta, hogy a Tápiószelén mű-
ködő génmegőrzési központ a világ 
1800 ilyen intézményéből a 17., Eu-
rópában a 8. A génbank különleges 
értéke, hogy olyan ősi tudást hordoz, 
amely nem íróasztalnál kitalált teó-
ria, hanem tapasztalati valóság – fűz-
te hozzá miniszterelnök-helyettes.

Semjén Zsolt elmondta: a tíz évvel 
ezelőtt aláírt egyezményben az evan-
gélikus, a katolikus és a református 
egyház, valamint az agrártárca gén-
megőrző és tudományos intézményei 
megállapodtak, hogy a lelkészi, egy-
házi és rendi kertek génmegőrző fajta-
gyűjteményeket fogadnak be nevelésre.

Azért fontosak a megállapodással 
létrejött kertek, mert a Kárpát-me-
dence egész területén, különböző 
adottságok között működhetnek – 
mondta. A nagykökényesi plébánián 
megalakult a 200. kert, amelyet a pre-
montrei rend gondoz – tette hozzá a 
miniszterelnök-helyettes.

Balczó Bertalan, az Agrárminisz-
térium természetvédelemért felelős 
helyettes államtitkára arról beszélt, 
hogy csak egészséges és sokszínű 
természeti rendszerek biztosítják 
azokat a javakat, amelyek szüksé-
gesek a jóléthez. Ha ez a sokféleség 
elveszik, sérülékennyé válik a termé-
szeti rendszer, és az emberek kiszol-
gáltatottá válnak – közölte.

Böjte Csaba ferences rendi szerze-
tes (képünkön jobbra), a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány alapítója elmond-
ta, hogy rendszeresen viszi a gyere-
keket különböző kertekbe, ahol ők 
meg szokták kérdezni tőle, miért nem 
néz ki az egész Kárpát-medence így. 
A Miatyánkban is benne van, hogy 
„jöjjön el a Te országod”, amelyből 
látható, hogy mindannyian az elve-
szett Paradicsomot keressük – tette 
hozzá.

Balogh Péter Piusz premontrei 
rendi apát azt mondta, hálásak, hogy 
a 200. kert náluk jöhetett létre.

Gaal Gergely: A hit, a történelem, 
az anyanyelv és a nemzeti egység 

táplálja a lángot

A Miniszterelnökség miniszteri 
biztosa, a KDNP Országos Választ-
mányának titkára a Hősök terén, a 
Székelyföld autonómiájának napja 
alkalmából tartott anyaországi köz-
ponti rendezvényen úgy fogalmazott: 
e nélkül a láng nélkül nem élhette 
volna túl a nemzet a tatárok dúlását, 
a törökök elnyomását, az ország fel-
darabolását, Trianon tragédiáját, a 
világháború vagy a kommunizmus 
borzalmait.

A miniszteri biztos felhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy hittel és cseleke-
dettel a sokszor még elérhetetlennek 
tűnő célokat is sikerül megvalósítani.

Hozzátette: 2010 óta a nemzeti kor-
mány vezetésével „újra érezhetjük, 
hogy erős nemzet vagyunk”, ez pe-
dig nemcsak a magyarság, hanem az 
egész közép-európai régió érdeke is. 

Jól mutatja ezt a koro-
navírus-járvány idején 
Romániának nyújtott 
segítség is – jelezte 
Gaal Gergely.

Németh Zsolt, az 
Országgyűlés külügyi 
bizottságának fideszes 
elnöke kiemelte: bár 
sok előrelépés történt 
az elmúlt harminc év-
ben, a román állam 
még mindig nem is-
meri el a székely au-

tonómiát. A székelyek törekvéseinek 
támogatása „nekünk, anyaországiak-
nak” és a világ magyarságának „ele-
mi feladat”, sőt az új alaptörvény sze-
rint már alkotmányos kötelezettség is 
– mondta.

Németh Zsolt úgy fogalmazott: 
elismerés illeti a székelyeket azért, 
mert nemcsak a saját autonómiáju-
kért lépnek fel, hanem elindították a 
nemzeti régiókról szóló európai pol-
gári kezdeményezést. Másfél millió 
aláírást sikerült összegyűjteni, ame-
lyek hitelesítése a végéhez közeledik 
– tette hozzá.

Azt mondta: elvárják az EU-tól, 
hogy fogadja el a polgári kezdemé-
nyezést, tegye lehetővé a nemzeti 
régiók létrehozását, és tegye azokat 
egyenjogúvá a többi régióval egész 
Európában.

Képzési információs és 
élményközpont nyílt Miskolcon

 Az országban elsőként Miskolcon nyílt képzési információs és élményköz-
pont, a belvárosban lévő Szakképzési Centrumban, a létesítményt novem-
ber 18-án adták át.

Az átadáson Schanda Tamás, az 
Innovációs és Technológiai Minisz-
térium parlamenti és stratégiai ál-
lamtitkára azt mondta, a kormány 
azt a célt tűzte ki, hogy visszaadja a 
szakképzés becsületét, és újra rangot 
adjon a szakmáknak. Ez a miskolci 
központ is azt jelenti, hogy ezen az 
úton jól haladunk – tette hozzá.

A miniszterhelyettes szerint a fi-
atalok és a tanulni akaró felnőttek 
itt megtalálják számításaikat. A 

központ stabil egzisztenciát és biz-
tos jövőt kínál mindazoknak, akik 
felkeresik.

A létesítmény szervezett formá-
ban várja a pályaválasztás előtt álló-
kat, akik megismerkedhetnek az új 
szakképzési rendszer nyújtotta le-
hetőségekkel, és játékos önismereti 
tesztekkel segítséget kaphatnak ah-
hoz, hogy érdeklődésük és képessé-
geik alapján mely szakmai ágazatok 
állnak leginkább közel hozzájuk.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti 
és stratégiai államtitkára, a KDNP alelnöke (jobbra) és Molnár Péter, 
a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatója, a KDNP miskolci 
elnöke (balra) robotautókat irányítanak a Képzési Információs és 
Élményközpont átadásán a Miskolci Szakképzési Centrumban 2021. 
november 18-án. Az országban elsőként Miskolcon nyílt ilyen létesítmény 
(Fotó: MTI / Vajda János)
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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

Ébresztő, Európa!

„A Szovjetunió több mint hetven- 
éves fennállása semmiféle utóla-
gos igazolást nem nyert. Nem csak 
és nem is elsősorban arról van 
szó, hogy nem hagyott maga után 
mást, mint sivárságot, az emberi 
képességek lepusztulását, káoszt 
és működésképtelen intézménye-
ket. Másról és többről van szó. A 
leninizmus eszméje bukott meg. 
Több tízmillió embert gyilkoltak le, 
nyomorítottak meg, vetettek bör-
tönbe a semmiért. A rezsim, amely 
minden gaztettét azzal igazolta, 
hogy a történelemben először ő töri 
meg az ember sorsát vakon intéző 
hatalmak erejét, hogy megszünteti 
az ember által való kizsákmányo-
lását, hogy politikai akarat alá 
rendeli a gazdasági erőforrásokat, 
hogy köztulajdonnal helyettesíti a 
magántulajdont és a közösséggel 
az individualitást, igazi demok-
ráciával a formális demokráciát, 
végül is fejet kellett, hogy hajtson 
a piac, a pénztőke, a burzsoázia, 
az úgynevezett kapitalizmus előtt, 
mert az ő történetük volt a siker-
történet, és nem a kommunizmusé. 
Nem volt még a történelemben ek-
kora bukás.”

A fenti sorokat nem szélsőjobbos 
indulatból írták. A szerző Heller 
Ágnes (Mozgó Világ 1996/5). Neki 
talán mindenki elhiszi a fentieket. 
Ha az a kommunizmus lényege, 
ami az idézetben szerepel, akkor 
elfogadhatjuk Hellernek azt a mon-
datát is, hogy „Az ember azt hinné, 
hogy a kommunizmus ma már nem 
érdekel senkit. Volt, nincs, létezett, 
elmúlt. Jobb, ha elfelejtjük.”

Tudjuk azonban, hogy a fenti 
felsorolás, ami hivatva volt a gaz-
tetteket igazolni, velejéig hamis. 
A köztulajdon közprédává lett, a 
kizsákmányolás durvább volt, mint 
a legvadabb kapitalizmusban, a 
közösség csak az egyéni önzést 
leplező maszlag volt, a „népi” de-

mokrácia jellegzetes-
ségeire pedig kár is 
szót vesztegetni. Hogy 
egy hazugságra épí-
tett birodalom hetven 
évig húzta, voltaképp 
csoda.

A kommunizmus 
mint gazdasági rend-
szer valóban elmúlt. De 
nemcsak az, és nem-
csak terror, aminek vé-
res formája remélhető-
en szintén elmúlt – bár 
az iszlámmal lefedve 

éppen visszajönni készül –, hanem 
többek között gondolkodásmód és 
kultúra. Joggal tarthatunk a kultu-
rális marxizmus támadásaitól és a 
gőzerővel nyomuló antropológiai 
forradalomtól. Közép-Európában 
élve a nyugati szalonkommunis-
tákat a valódi kommunisták szelíd 
változatának képzeltük, pedig Le-
ninék jártak rossz úton, és a keresz-
ténységre s a józan észre az igazi 
veszélyt épp a nyugati változat je-
lenti, ami nem a szelídített szovjet, 
hanem épp az eredeti kommunista. 
Hiszen a kommunizmus nyugaton 
született, és most is ott virul. A 
gyökerekről Heller így írt: „A kom-
munizmus történelme európai tör-
ténet. Minden forrása Európában, 
sőt Nyugat-Európában tört fel. A 
kommunizmus a modernitás szü-
lötte. Öncsalás keleti vagy ázsiai 
sztorinak tekinteni, idegen ügynek, 
amihez semmi közünk.” A Kom-
munista Kiáltványt Brüsszelben 
fogalmazták. Marxnak szobra van 
Trierben. Nem is picurka, 4,4 méte-
res (lásd képünkön). Az avatóbeszé-
det Juncker úr, az Európai Bizottság 
korábbi elnöke tartotta, a szobor 
pedig a Kínai Népköztársaság aján-
déka. Tapsikoltak pedig mindehhez 
azok, akik Orbánt a Kínával való 
kereskedelmi kapcsolatok ápolásá-
ért kritizálják, s közben talán egyet-
len ruhadarab sincs rajtuk, ami nem 
Kínából származik. Ha a kommu-
nizmus lényege a hazugság, talán 
már egész Európa kommunista lett. 
Az antropológiai forradalom nyo-
mulása legalábbis erre utal.

Mindeközben Amerika a woke 
mozgalommal próbál szembenézni 
a maga rabszolgatartó és rasszista 
múltjával, pedig az igazi ébresztőt 
Európában kell fújni, mert most 
nem az oroszok, hanem a kommu-
nisták vannak a spájzban, sőt ben-
tebb.

Nincs két baloldal! – legfeljebb nyíltabb és „kifinomultabb” módszerek ugyanazoknak a történelmi céloknak az elérésére. A 2022-es országgyűlési vá-
lasztások kampányának küszöbén érdemes szembenéznünk ellenfelünkkel: azzal, hogy mit is akar, s hogy épp milyennek mutatja magát. Aki kalauzol 
minket: Surján László, az MKDSZ társelnöke.

Gondolatok november 7-ére A posztkommunista kommunizmus
„A mi úgynevezett marxista, valójá-
ban sztálinista történetírásunk azért 
nem szerette a »mi lett volna, ha…« 
kérdés felvetését, mert az a jelennel 
való elégedetlenséget és a jövő útja-
inak fürkészését is jelentette. És hogy 
miként, arra a gyulafehérvári püs-
pökséget alapító Szent István értéke-
lése is példa. Elekes Lajos az 1960-as 
években arról értekezett, hogy István 
hittérítő tevékenysége biztosította 
népünk fennmaradását, mire Molnár 
Erik kioktatta, hogy a termelőerők 
fejlődése az első, a kommunizmus 
korszakában a népek végül is egybe 
fognak olvadni, a haza pedig hamis 
tudatforma.” Miskolczy Ambrus: 
Gyulafehérvár (Rubicon 2021/10-11)

Ma két olyan irány is létezik, ame-
lyek a népek egybeolvadása felé mu-
tatnak. Az egyik az Európai Unió szö-
vetségi állammá alakításának terve, 
ami a nemzeti szuverenitás fokozatos 
elvonásával jár, a másik a bevándor-
lásnak – akár az illegális bevándor-
lásnak is – szinte alanyi jogként ke-
zelése. Mindkettő a baloldali pártok 
programja.

Amíg a szovjet szuronyok jelenlé-
tének tudatában éltünk, nem volt ne-

héz ezeket az eszméket terjeszteni, 
bár néhány gátlástalan, hataloméhes 
karrieristán kívül aligha hittek sokan 
a molnárerikek kioktatásának. Nyu-
gaton (még) nem áll rendelkezésre 
erőszak az eszme terjesztésére, követ-
kezésképp a folyamat lassú. De lassú 
víz partot mos, ez a leplezett, kis lé-
pésekre tagolt nyomulás eredménye-
sebb, a nemzet jövője szempontjából 
veszedelmesebb.

Hogy a világforradalom hívei mi-
ért harcolnak a nemzet fogalma ellen, 
azt a német nemzeti felsőbbrendűség 
Hitlerhez köthető botrányos rémtet-
teinek az ellenhatásaként értékeltem. 
De alighanem tévesen, mert ezek az 
elemek már korábban is jelen voltak 
a baloldali gondolkodásban, és ma is 
itt vannak. A szovjet rubelen 1919-
ben az oroszon kívül még hat nyelven 
olvasható volt a Kommunista Kiált-
vány zárómondata: Világ proletárjai, 
egyesüljetek. De nem egyesültek. A 
jelszót végül a pénzről is levették. 
Bár a mozgalmi jelleget már elvetet-
ték, ma is egy nemzet nélküli világ 
felé haladnak, igaz, lassan, okosan…  
A kommunizmus nem vész el, csak 
átalakul.

• Vannak meghatározó, az életet átformáló találkozások. Erre törekszik 
az MKDSZ Kereszténydemokrata Estek sorozata is. A hosszú pan-
démiás szünet után megtartott első személyes találkozásunk vendége 
Nagy István agrárminiszter úr volt, aki az agrárium szépségeiről és 
kormányzati kihívásairól is beszélt. Az est házigazdája Harrach Pé-
ter, az MKDSZ társelnöke volt, fellépett Szvorák Katalin Kossuth- és 
Liszt Ferenc-díjas népdalénekes. Az eseményről készült összefoglaló 
videó megtekinthető a honlapon!

• Az őszödi beszéd és az azt követő október 23-i rendőrterror 15. év-
fordulója alkalmából egymás után bukkannak fel a nyilvánosságban 
az újabbnál újabb beszámolók, tanúvallomások. És hány ismeretlen 
történet kerül majd még napvilágra! Mint ahogy például Kovács Erik-
nek is van a témához egy rövid személyes lábjegyzete. Olvassa el az 
MKDSZ honlapján!

• A két egymástól elválaszthatatlan gazdasági-kulturális ágazat, a tu-
rizmus és a vendéglátás – igaz, váltakozó korlátok között – a koro-
navírus miatti lezárások dacára is virágzik. Úgy tűnik, Európa népei 
nem akarnak lemondani a polgári életforma szerves részét képező ét-
termekről, kávézókról, sörözőkről és szállodákról. Nincs ez másképp 
Erdélyben sem, ahol mostanában valóságos minőségi forradalom zaj-
lik a helyi magyar gasztronómiában és vendéglátásban. A cikksorozat 
1. és 2. része az MKDSZ honlapján olvasható.

• Milyennek lát minket, magyarokat a legfontosabb térségbeli szövet-
ségesünk? Hogyan lehet javítani a rólunk kialakított – politikailag 
motivált – torzképen? Dr. Gerhard Papke, a Magyar–Német Társaság 
elnöke előadásának szerkesztett változatát adta közre az MKDSZ hon-
lapja.

Az MKDSZ-honlap (mkdsz.hu) további 
népszerű írásai, beszámolói
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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

E házban élt Mindszenty József her-
cegprímás 1971. október 23. és 1975. 
május 6. között, hirdeti a bejárati ajtó 
mellett elhelyezett fali emléktábla, 
ami mellett ma már a többség az Ame-
rikai Nagykövetség berácsozott épüle-
tére figyelve közömbösen elhalad.

Van valami sorsszerűség, ha tetszik 
isteni elrendelés mindebben, mely 
emlékeztet minket arra, hogy milyen 
kálváriát bejárva érkezett meg Ma-
gyarország utolsó hercegprímása ide 
Bécsbe, a Pázmáneumba.

A szabadság és a bezártság érzésé-
nek az utcában ma is megtapasztalha-
tó kontrasztja talán nekünk is segít, 
hogy jobban megértsük a testben és 
lélekben meggyötört mártírsorsú bí-
boros életét és különösen annak utol-
só, Bécsben töltött 3 és fél évét.

Hiába kapta vissza szabadságát, 
a börtönévek, a meghurcoltatás és a 
kirakatper, majd a budapesti Ameri-
kai Nagykövetségen testi és szellemi 
elszigeteltségben eltöltött 15 esztendő 
kitörölhetetlen nyomot hagytak a lel-
kén. Talán ezért is választotta lakré-
szének az egyik belső udvarra néző 
szobát, melyet csupán délutánonként 
hagyott el egy félórás egészségi séta 
kedvéért.

Egyszerűen, fegyelmezetten, dol-
gosan és imádságosan élt, miközben 
cipelte – saját megfogalmazása szerint 
– élete talán legsúlyosabb keresztjét, 
azt, hogy Magyarországot elhagy-
ni kényszerülve hazájában már nem 
szolgálhatja szeretett népét.

Itt, Bécsben König bíborosnak is 
köszönhetően a szó hétköznapi értel-
mében már szabad volt, de főpásztori 
tisztsége gyakorlásának szabadságát 
csak rendkívül korlátosan kapta visz-
sza, így a vasfüggöny mögé szorult 
magyarság helyett a szabad világ ma-
gyarsága felé kellett fordulnia. 

Kötelességének érezte, hogy lelki 
támasza és összetartó kovásza legyen 
a világban szétszóródott magyarok-
nak, mert miként ő maga fogalmazott: 
„Az a háromfajta magyarság, amely 
ma a világon él, az egy magyarság! 
Csonkamagyarország, az elszakított 
magyarság és az öt világrész emig-
ráns magyarjai egy nemzet.” 

E falak közül indulva utazta kö-
rül majdnem az egész világot, hogy 
meglátogassa az emigráns, száműzött 
honfitársainkat. Jóllehet ezek az apos-
toli utak kizárólag lelki célokat szol-
gáltak, a bíboros úr mégis minden 
esetben előtérbe helyezte a magyar 
haza és a hazai egyház megnehezült 
és jogfosztott állapotát, miként arra 
szentszéki látogatásai alkalmával VI. 
Pál pápát is minduntalan figyelmez-
tette. 

1975 tavaszán, rohamosan romló 
egészségi állapota és közeli munkatár-
sai kérése ellenére is folytatta misszi-
óját. Venezuelába, majd Kolumbiába 
utazott, hogy erősítse a dél-amerikai 
magyar közösséget. Az út jelentős ered-
ménye volt, hogy bíztatására Kunckel-
né Fényes Ildikó, a venezuelai magyar 
emigráns közösség vezetője életre hív-
ta a Latin-Amerikai Magyar Országos 
Szervezetek Szövetségét, mely mind a 
mai napig segíti a déli féltekén elő ma-
gyarság kapcsolattartását. 

A fárasztó útról hazatérve súlyos 
műtét várt rá, melyből sajnos már nem 
ébredt fel. Az Úr magához szólította, 
és a XX. századi magyarság minden 
gyötrelmét magában hordozó életútja 
után megtért Teremtőjéhez.  

Isten iránti szeretete, a magyar 
nemzet és az egyház kiemelkedő alak-
jai iránti tisztelete, alázata, szülőföld-
jéhez való kötődése, sziklaszilárdsá-
ga, elvhűsége, önmagával szembeni 
szigora és a legnagyobb gyötrelmek 
ellenére is megőrzött vidámsága tették 
képessé arra, hogy a jó harcot meghar-
colja, a Teremtő által kijelölt pályát vé-
gigfussa és a hitet ne csak megtartsa, 
hanem azt másokban is megerősítse.  

Földi hamvainak búcsúztatásakor 
König bíboros a Stephansdomban 
úgy fogalmazott: halott, de beszél 
hozzánk! A jelenlévők akkor megért-
hették, hogy mit üzen holtában is a 
bíboros úr, a kérdés csak az, hogy ma 
is meg akarjuk-e hallani, s ha halljuk, 
meg akarjuk-e érteni szavait!

Mindszenty József személyes élet-
útja összefonódott nemzeti történel-
münk számos sorsfordulójával. A 
nácizmussal és a kommunizmussal 
szembeni bátor helytállása, majd a 
nemzeti önrendelkezésért, a lelkiis-
mereti szabadságért és az emberi jo-
gok védelméért vállalt vértanúságával 
magába sűrítette mindazt, amit egy 
igaz magyar cselekedhetett a XX. szá-
zad vészterhes éveiben. Mindszenty 

bíboros tanításában szoro-
san egybekapcsolta egyhá-
za szeretetét és tiszteletét a 
családok és a társadalom 
megújulásával, az élet elfo-
gadásával, a magyar kultú-
ra és a keresztény életesz-
mény továbbadásával. Így 
válhatott a diktatúrákkal 
szembeni ellenállás jelké-
pévé és a hűség példájává.

Ez volt az, amit a ha-
zai kommunista diktatúra 
vezetői nemcsak a Rá-
kosi-korszak legvadabb 
egyházüldözésének idő-
szakában, de még a Ká-
dár-korszak enyhülésének 

évtizedében sem tudtak elviselni. 
Feljegyzések, jelentések igazolják, 
hogy a Magyar Népköztársaság bécsi 
nagykövete propagandaanyagok ter-
jesztésével akarta elszigetelni és elle-
ne hangolni az osztrák közvéleményt. 
Ez azonban eleve kudarcra volt ítélve, 
mert a forradalom és szabadságharc 
eseményei megmutatták a világnak, 
hogy mi a különbség a propaganda és 
a valóság, a népi demokrácia és egy 
jelzők nélküli demokrácia között.

Sokan Önök közül még Magyaror-
szágon élték meg a Rákosi-korszak 
rémtetteit, majd az októberi dicsősé-
ges forradalmunk hozta szabadság 
felejthetetlen érzését, azonban a kádá-
ri kilátástalanság ide, az egykori csá-
szárvárosba űzte Önöket. Bizonyára 
akad olyan is a ma itt jelenlévők közül, 
akinek még a 70-es években megada-
tott, hogy személyesen találkozhasson 
a hercegprímással és megérinthesse 
őt a belőle sugárzó isteni kegyelem. 
Többségünk azonban már csak szülei, 
a fiatalabb generáció esetében nagy-
szülei beszámolóiból, történelem-
könyvekből és néhány monográfiából 
próbálhatja megidézni a mártírsorsú 
bíboros emlékét.   

Pedig fontosak ezek az emlékezé-
sek, mert ezek tartják életben Mind-
szenty József emlékét, szellemi és 
politikai örökségét. Éppen ezért külön 
köszönöm a szervezőknek és szemé-
lyesen rektor úrnak, valamint Wurst 
Erzsébet asszonynak, hogy az ausztri-
ai magyarság 2011 óta minden év ok-
tóber 23-án összegyűlhet itt, a Pázmá-
neumban, hogy közösen emlékezzen 
1956-os forradalmunkról és az annak 
15. évfordulóján ideérkezett Mind-
szenty József bíboros, hercegprímás, 
esztergomi érsekről.

Ezek a maihoz hasonló ünnepségek 
nemcsak lelkünk felemelését szolgál-
ják, hanem gondolkodásra is késztet-
nek valamennyiünket. Ahhoz, hogy 
megújult lélekkel távozhassunk a mai 

megemlékezésről, önmagunkba kell 
néznünk, meg kell vizsgálnunk lelki-
ismeretünket; megtettünk-e mindent 
azért, hogy gyermekeink is átérez-
zék ötvenhat októberének üzenetét? 
Híven őrizzük-e Mindszenty József 
emlékét? Nem estünk-e bele a hét-
köznapok szorításában abba a hibába, 
hogy a fizikai és az anyagi biztonság 
illúziójától elvakulva már fel sem tud-
juk fogni, hogy alig néhány évtizeddel 
ezelőtt eleink miért kockáztatták az 
életüket a kommunista diktatúra elle-
ni harcban?

Ma ismét nélkülözhetetlenné vált, 
hogy ezeknek az emlékezéseknek a 
lényegét képesek legyünk megérteni, 
mert ugyan a kommunizmus látszólag 
kihalt, gazdasági rendszerként meg-
bukott, azonban a tudományos szoci-
alizmushoz hasonló újbaloldali áltu-
dományos köntösben visszatért, csak 
most már nem keletről, hanem nyu-
gatról fenyegetve társadalmainkat.  

Mi tagadás, be kell ismernünk, 
hogy a mára értékvesztetté vált vilá-
gunkban ez az ideológia könnyebben 
és veszélyesebben terjed, mint Mind-
szenty bíboros úr idejében, amikor a 
társadalom többsége még gyakorló 
keresztényként stabil és szilárd kiin-
dulópontokkal, erkölcsi és értékbeli 
alapokkal rendelkezett. 

1956-os forradalmáraink szellemi-
sége, bátorsága arra kötelez minket, 
utódokat, hogy szellemi ellenállást 
tanúsítsunk, melyhez éppen az 50 éve 
ideérkezett Mindszenty József herceg-
prímás szolgálhat számukra példával 
és adhat útmutatást. „A mi szívünk 
megremeghet a nehéztől, az ismeret-
lentől, a lehetetlennek látszótól, Isten 
azonban az egyének és nemzetek jö-
vőjét sokszor a lehetetlennek látszó 
holnapba rejtette el; nekünk kell neki-
látnunk, hogy azt előhozzuk” – hagy-
ta ránk.

Ha ezt nem feledjük és mindez nem-
csak álmainknak, hanem tetteinknek 
is a mozgatórugójává válik, akkor a 
Mindszenty József hercegprímás által 
megálmodott, keresztény jövője lehet 
hazánknak, Magyarországnak és a 
magyar nemzetnek. 

Adja Isten, hogy ez így legyen!

Mindszenty József bíboros, 
hercegprímás Bécsbe érkezésének 

50. és az 56-os forradalom és 
szabadságharc 65. évfordulója 

alkalmából tartottak megemlékezést 
október 23-án a bécsi 

Pázmáneumban. Az Országgyűlés 
alelnökének, a KDNP Országos 

Választmánya elnökének beszédét 
Pap Csaba olvasta fel

Latorcai János:
„Mindszenty József által megálmodott, 

keresztény jövője lehet hazánknak”

Mindszenty József bíboros Bécsben
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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
A Közel-Nyugatból is Közel-Kelet 
lesz… Fogadjuk majd olyan nyitott-
sággal a nyugat-európai menekül-
teket, ahogy ők fogadták a mieinket 
1956-ban.

Tavalyi beszédem vezérgondolata 
az volt, hogy az „akkori vírust kom-
munizmusnak hívták”. Vagyis, hogy a 
helyzet, ami a járványnak köszönhető-
en előállt, megdöbbentően hasonlít az 
56 előtti elátkozott évekre és a sajnos 
utána következő hosszú, nyomasztó 
évtizedekre is. Amikor a köztünk élő 
ellenség szétválasztott minket. Gene-
rációkat, barátokat. Amikor a határokat 
vasfüggöny zárta le. Amikor féltünk és 
az arcunkat eltakarva súghattunk csak 
valamit alig érthetően. Amikor inkább 
otthon maradtunk. 

Tavaly nem vonulhattunk az utcák-
ra, csak néhány közösségvezető lehe-
tett itt, hogy elhelyezze az emlékezés 
koszorúit. Arra utaltam, hogy ez – a 
reményeink szerint egyetlen, furcsa 
október huszonharmadika – talán se-
gít egy kicsit jobban megérteni 56-ot. 
A szabadság vágyát. Hiszen akkor már 
tíz éve pusztított a járvány. Kommu-
nizmusnak hívták.

Nos, ha a járvány nem is múlt el, de 
megtaláltuk az ellenszert – és lám itt 
is a magyar kreativitásnak volt hatal-
mas szerepe Karikó Katalin személyé-
ben. És összefogással, sokak hatalmas 
munkájával, a mi magunk fegyelme-
zettségével felvettük a harcot az ellen-
séggel. Nem kellett mást tennünk, mint 
felvennünk az oltást. Most, amikor 
újra támad és újra elveszi az emberek 
szabadságát szerte a világban és Euró-
pában, a környező országokban is, ná-
lunk sokkal kisebb erővel tud támadni, 
hiszen a nagy többség megszerezte az 
immunitást.

De alighogy felocsúdnánk a járvány 
embert próbáló hosszú hónapjainak 
véghajrájában, máris más harcokat kell 
megvívnunk.

Engedjék meg, hogy eltávolodva a 
napi politikától, de nem eltávolodva a 
jelentől egy kicsit a térkép fölé emel-
kedjek gondolatban és erős mondatokat 
fogalmazzak meg. Engedjék meg, hogy 
így tegyek párhuzamot a jelen és a múlt 
között.

1956-ban más idők jártak. Egy tö-
résvonal, egy szó szerinti vasfüggöny 
húzódott kelet és nyugat között, itt, 
Európa közepén. A második világhá-
ború után a győztesek megosztoztak 
felettük. A nyugati győztes nagyhatal-
mak – élükön az Egyesült Államokkal 
– szállták meg a nyugatot. Vagy ahogy 
ők mondták, szabadították fel. A kele-
ti nagyhatalom, a Szovjetunió szállta 
meg a keletet. Vagy ahogy ők mondták, 
szabadította fel…

Hatalmas vörös égbolt takarta az or-
szágokat Kelet-Berlintől Észak-Koreá-
ig és valódi szabad égbolt volt a nyugati 
félteke fölött. A Sors úgy hozta, hogy 
ez a törésvonal Hegyeshalomnál húzó-
dott. Bécs felszabadult 55-ben a szovjet 
megszállás alól, Budapest itt maradt a 

sztálini elnyomásban. A zsarnokság-
ban, az éjjel és a nappal hazugságában, 
a vesztes háború utáni vesztes hely-
zet bénultságában. A suttogásban, a 
gyanakvó és reményvesztett tekintetek 
hálójában.

Azután 1956 októberében „Egy nép 
azt mondta, elég volt!” Felvette a harcot 
a Dávidként Góliát ellen. A forradalmat 
eltiporták, a sokak által még ma is visz-
szasírt Kádár Haynaunál is kegyetle-
nebbül és véresebb kézzel torolta meg a 
forradalmat. Több száz embert kivégez-
tetett, több ezret börtönbe vetett, soktíz-
ezret kényszerített az ország elhagyásá-
ra és millióktól vette el a Jövőt.

Ötvenhat azonban nem volt hiá-
bavaló, sebét nem tudta kiheverni a 
rendszer. Három évtized után nem volt 
tovább tartható a hazugságból, hite-
lekből, istentelen ideológiákból épített 
kártyavár. Összedőlt és a porba hullott. 
1989-ben tüntetések söpörtek végig 
a keleti blokkon és 1990-ben szabad 
választásokat írtak ki sorra ezekben 
az országokban. 1991-ben szétesett a 
Szovjetunió és kivonultak hazánkból 
– innen az utca végéből is – a szovjet 
csapatok. Átvettük a nyugati demok-
ratikus berendezkedés elemeit és új 
rendszert kezdtünk építeni. No, persze, 
az összedőlt kártyavár néhány lapjával 
itt-ott megtámasztva azt.

Ma mintha még mindig itt lenne az a 
bizonyos törésvonal, mintha még most 
is itt lenne a három évtizede széthor-
dott vasfüggöny… Emelkedjünk kicsit 
újra a térkép fölé gondolatban. Az iga-
zán erős mondatok most következnek. 
Engedtessék meg, hogy olyan gondo-
latokat osszak meg Önökkel, amelyet 
Nyugat-Európában élő barátaimmal 
vitattam meg. Amiben suttogva mertek 
csak egyetérteni, de úgy nagyon. Gon-
dolatébresztőnek szánom.

1945-ben a háború lezárult. A nagy 
térképen az egyes országok katonái 
visszahúzódtak a saját hazájukba. Ki 
a vörös, ki – a mondjuk úgy – kék zó-
nába. Dolgoztak, családot alapítottak, 
ki-ki építette a saját házát, hazáját. De a 
status quo fenntartására más katonák is 
maradtak ezen a nagy terepasztalon. A 
nyugati rendszert az amerikai katonák 
és a NATO, a keletit a szovjet katonák 

és a Varsói Szerződés felügyelte. 
Odaát, a vasfüggöny nyugati olda-

lán – akárcsak itt – dolgoztak, de ők 
valahogy érezhetően gyarapodtak, 
hiszen mégiscsak a saját maguk urai-
nak tekinthették magukat. Jóléti társa-
dalmat építettek. Olyannyira jutottak, 
hogy a kétkezi munkát egyre kevésbé 
érezték magukhoz méltónak. Vendég-
munkásokra, majd bevándorlókra lett 
szükségük ahhoz, hogy a jólétük még 
nagyobb legyen. Közben pedig egy-
re nőtt a gazdasági különbség kelet és 
nyugat, de még inkább észak és dél, 
vagyis a déli fejlődő országok és a fej-
lett országok között. Az Európát délről 
és Közel-Keletről övező országokból 
ezen a nagy térképen–terepasztalon 
egyre többen vándoroltak a nyugat-eu-
rópai országokba. Hozták magukkal a 
maguk kultúráját, szokásait, jövőképét. 
Jöttek, hogy segítsék a jólétet fokozni. 

Először jó ötletnek tűnt. És valóban, 
talán nem csak anyagiakban, hanem 
kulturálisan, lelkileg is gazdagabbá 
tették Európát. Ám odáig jutott ez a 
folyamat, hogy mára sorra szorulnak 
kisebbségbe a nyugati népek saját 
városaikban. Ez a valóság. És ha ez 
a tendencia folytatódik – márpedig 
folytatódni fog, már csak demográfi-
ai okokból is –, a saját országaikban 
is kisebbségbe fognak szorulni és egy 
egész más világ jön. A Közel-Nyugat-
ból is Közel-Kelet lesz. Kétórányira 
innen, Bécsben már az van. Rövidet 
nyújtózkodhatott a bécsi polgár az oro-
szok 1955-ös kivonulása után.

Kapaszkodjunk meg! Könnyen le-
het, hogy egy-két évtized és nyugaton 
nem a járványhelyzet kelléke lesz az 
arc eltakarását szolgáló maszk. Hanem 
– legalábbis a nők számára – a napi 
öltözék része. Az iszlám törvényei ezt 
fogják előírni. Tudják ezt nyugaton is. 
Sokakkal beszélgetek, akik ott élnek, 
nem mernek erről nyilvánosan szólni, 
de érzik ezt. 

Újabb, a nyugalom megzavarására 
alkalmas erős kép: mit mást tennének 
hát: azt, amit a Római Birodalom ösz-
szeomlása előtti utolsó évtizedekben 
tettek az ott elő úri népek, csak ép-
pen most össztársadalmi szinten. Egy 
utolsó nagy orgiát csapnak. Az immár 
100 fölötti gendert még az óvodások-
kal is megismertetik. És kipróbálják a 
szerelem minden variációját, ami csak 
lehetséges. Micsoda szabadság ez! Az 
utódlás már nem célja ennek a játék-
nak. Félelmetes is lenne utódot nemze-
ni ebbe a jövőbe…

És mintha épülne vissza a vasfüg-
göny. Érezhetően rajzolódik ki újra a 
törésvonal. 40 évet lemaradtunk mi itt, 
a Visegrádi Négyekkel, a Balkánnal és 
a szláv világgal a nyugat-európai fejlő-

désből. Isten ments, hogy visszasírjuk 
a kommunista önkényt.  Egyetlenegy 
előnye azonban volt ennek az időcsap-
dának: egy olyan élő jövőképet látunk 
magunk előtt, amiről dönthetünk még 
időben, hogy mi is végig akarjuk-e járni. 

És tegyük fel a kérdést. Ma 2021. ok-
tóber 23-án ki is a szabad? Merthogy 
„Rabok voltunk mostanáig, kárhozot-
tak”, de most valóban szabadok va-
gyunk. Most mi vagyunk szabadok. És 
most legyünk észnél, most legyünk je-
len és őrizzük is meg ezt a szabadságot. 
Küzdjünk meg érte, van előttünk példa. 
És még egy utolsó erős kép, de hadd 
fogalmazzam meg, mert már érezhető 
az előszele. Ha másban nem, az ingat-
lan adás-vételekben biztosan. Fogadjuk 
majd olyan nyitottsággal a Nyugatról ér-
kező menedékkérő testvéreinket, ahogy 
ők fogadták mieinket 1956-ban…

És most hajtsunk fejet itt azok előtt, 
akiknek emlékére ezt a követ állítottuk 
5 évvel ezelőtt a Szabadságharc 60. év-
fordulóján. Emlékezzünk azokra a ma-
gyar katonákra, akiket 1956. október 
23-án innen az akkori katonai táborból 
vezényeltek a Magyar Rádió épületé-
hez, hogy vérbe fojtsák a lázadást. Gon-
doljunk rájuk úgy, mintha azért hagy-
tunk volna helyet itt, az emlékmű előtt, 
mert éppen itt kanyarodnak ki a kaszár-
nyából a Kenderesi út felé zötykölődve a 
zöld, polyvás teherautók kopott padjain. 
Gondoljunk rájuk elképzelve, ahogy 
egymás tekintetét fürkészik és a fülük-
be csengenek Solymosi János laktanya-
parancsnok pár perccel előtte elhangzott 
szavai: „Nem tudjuk, milyen feladattal 
bíznak meg bennünket, és hogy mit kell 
tennünk. De egyet jól jegyezzenek meg: 
bárkitől, bármiféle parancsot kapnak, 
a népre nem lövünk!” Kísérjük végig 
gondolatban ezt a fizikai és lelki utat 
Budapestig. És próbáljuk átélni, ahogy 
a szívükben felébredt a hazaszeretet 
lángja és ahogy arra jutottak, amit végül 
tettek: a helyszínre érve átadták a fegy-
vereiket a felkelőknek. 

És emlékezzünk a velük együtt zöty-
kölődő Albecker Rudolf honvédre, 
Bajkai János honvédre, Kőszegi Imre 
szakaszvezetőre, Králl János őrvezető-
re és Szabó Kázmér honvédra, akik 
ezen az utolsó küldetésen életüket ál-
dozták a magyar szabadságért. Nekik 
állítottunk itt emléket a forradalom 
kitörésének 60. évfordulóján. Nekik és 
Solymosi János táborparancsnoknak, 
akinek rá két hétre november 4-én, a 
forradalom leverésének emléknapján 
posztumusz díszpolgári címet adtunk, 
ugyancsak öt esztendővel ezelőtt.

Ne engedjük kialudni a hazaszeretet 
lángját!

A szerző Piliscsaba polgármestere, a 
KDNP országos elnökségének tagja, 

a párt Önkormányzati Tanácsának 
titkára. Az írás a politikus  
október 23-án elmondott  

beszédének szerkesztett változata

Farkas András:
Ne engedjük kialudni  
a hazaszeretet lángját!
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Fórum

Latorcai János:
Meg kell próbálni feltartóztatni a keresztényellenes áramlatokat! 

Napra pontosan 24 évvel ezelőtt, több 
mint fél évszázaddal mártírhalálát kö-
vetően II. János Pál pápa a római Szent 
Péter téren boldoggá avatta Apor Vil-
mos vértanú püspököt. A XX. századi 
magyar katolikus egyház egyik legkér-
lelhetetlenebb, a nácizmussal és a kom-
munizmussal is szembeforduló tagja 
vértanúságával magába sűrítette mind-
azt, amit egy igaz magyar cselekedhe-
tett a XX. század vészterhes éveiben.

Az erdélyi főnemesi családból szár-
mazó Apor Vilmos sorsa egybeforrt 
nemzetünk tragikus történelmével. A 
szolgálatát Gyulán kezdve, XIII. Leó 
pápa nyomdokain haladva, az egyház 
szociális tanításait a gyakorlatba átül-
tetve segítette a szegényeket, a betege-
ket, gyógyította a testi és lelki sebeket.

Mint a lelkek vezetője a mindent le-
győző lelkierő kialakítására törekedett, 
fegyelmezettséget, igazságszeretetet 
igyekezett a reá bízott közösségben ki-
alakítani. Minderre a rendkívüli nem-
zetközi és belpolitikai helyzetben óriási 
szükség is volt, hiszen olyan diktatúrák 
felemelkedésének volt sajnos szemta-
núja és elszenvedője, melyek az ember 
alapvető értékeit vitatták.

Mélyen átérezte az Egyház felelős-
ségét, és különösen az 1941-es püs-
pökké szentelését követően folyamatos 
erőfeszítéseket tett a magyar zsidóság 
megmentése érdekében is. Magyar-
ország német megszállása és a nyilas 
hatalomátvétel után felekezetre és et-
nikumra való tekintet nélkül állt ki az 

üldözöttek mellett. A hozzá fordulók 
egy részét bújtatta, vagy továbbküld-
te az oltalomleveleket ezrével kiállító 
Angelo Rotta nunciushoz, vagy nővé-
réhez, a Magyar Vöröskeresztet vezető 
Apor Gizellához.

Közben volt ereje arra is, hogy a ka-
tolikus szociális népmozgalom védnö-
ke legyen, melynek közösségéből ké-
sőbb megalakult a Barankovics vezette 
Demokrata Néppárt.

Győr ostrománál jó pásztorként min-
den menekülőt befogadott, így sok szá-
zan találhattak menedéket a püspök-
vár pincéiben. Felkészülve mindenre, 
győri megyéspüspökként ekkor hang-
zott el híres mondása: „Egyszer úgyis 
meg kell halni, inkább ilyenkor adja 

oda az ember az életét.”
1945. március 30-án, miután a rezi-

denciájára menekült asszonyok kiadá-
sát megtagadta a randalírozó szovjet 
katonáknak, közülük az egyik, dula-
kodás közben, halálosan megsebesítet-
te. Április 2-án, húsvéthétfőn tért meg 
Teremtőjéhez, tudva, hogy életének 
hősies feláldozásával megvédte a rá-
bízottakat, beteljesítette szolgálatát az 
önfeláldozás, az életáldozat, a vértanú-
ság által.

Apor Vilmos testével nemcsak a vé-
delmét kérő asszonyokat óvta, hanem 
szimbolikusan mindazt, ami 1945-re 
még megmaradt az akkor 950 éves ke-
resztény Magyarországból. A barbár 
pusztítás, majd a ránk kényszerített 

vörös diktatúra mindent megtett azért, 
hogy ezt az eszmét végleg kitörölje a 
magyarság szívéből. És valóban, hosz-
szú évtizedeket kellett várni arra, hogy 
olyan kormánya legyen hazánknak, 
mely a keresztény értékekre támasz-
kodva törekszik nemzetünk jövőjét 
formálni. Az elmúlt 10 évben hazánk-
ban az Alaptörvényben megfogalma-
zottakból kiindulva számtalan olyan 
döntés született az európai keresztény 
eszmény megvalósítása érdekében, 
melyek sok esetben kiverték a biztosí-
tékot a magát nyugat-európai szellemi 
elitnek tartó körökben. A válasz sem 
maradt el, szinte hadat üzentek Ma-
gyarországnak.

Ma már nem fegyverrel kopogtat-
nak templomaink és iskoláink ajtaján, 
hanem a tudományos szocializmus-
hoz hasonló újbaloldali áltudományos 
eszmék erőszakos terjesztésével és a 
szellemi-kulturális hegemónia meg-
szerzésével. 

A mi feladatunk, hogy Apor Vilmos 
életútjából és tanúságtételéből erőt me-
rítve megpróbáljuk feltartóztatni a ke-
resztényellenes szellemi áramlatokat, 
hogy ezáltal megvédhessük hazánk 
1000 éves keresztény örökségét.

A KDNP frakcióigazgatója az 
Országgyűlés november 8-ai ülésén 

napirend előtt mondta el fenti 
gondolatait

Azbej Tristan:

500 000
Kenya jelenleg az egyik legnagyobb 
menekültbefogadó- és tranzitország 
Afrikában. Most azért jöttem az or-
szágba, hogy személyesen is meggyő- 
ződjem projektjeink eredményességé-
ről, hogy azok valóban a helyi közössé-
gek megmaradását szolgálják.

A Hungary Helps Program a főváros 
egyik legnagyobb nyomornegyedében 
található Hands of Hope iskolát támo-
gatja, hiszen az oktatás biztosítása az 
egyik kulcsa a szülőföldön maradás 
megteremtésének, és ezáltal a migráció 

megfékezésének. Nem a bajbajutotta-
kat indítjuk útnak, hanem a segítséget 
visszük oda, ahol arra szükség van.

***
Kenya fővárosában, Nairobiban jelent-
hetem be: immár félmillió embernek 

segítettünk, hogy ne a migrációt, hanem 
a szülőföldön megmaradást válasszák.

Két és fél éve Hölvényi György, 
Sajgó Szabolcs é Böjte Csaba társasá-
gában jártam Kenyában. Ekkor láttuk, 
tapasztaltuk, hogy nagy szükség van itt 
is a segítségre. Az akkor kezdett mun-
kánk gyümölcse mostanra érett be.

Minden missziónk, a helyben el-
ért eredmények megerősítenek ab-
ban, hogy jó úton járunk. Valamint 
egyértelművé teszik: a segítséget kell 
odavinni, ahol a baj van, nem pedig a 
bajba jutott embereket útnak indítani. 
Magyarország segít!

***
A Ferencvárosi Torna Clubbal és a 
Hungary Helps – Magyarország se-
gít programmal közösen támogatjuk 
olyan kenyai, kilátástalan helyzetben 
élő gyerekek nevelését, akik nélkülöz-
ni kényszerülnek. Magyarország és a 
Fradi segít!

A Nairobi Főegyházmegyéhez tar-
tozó Munkás Szent József katolikus 
plébánia a több mint 200 000 fős 
Kangemi nyomornegyedben talál-
ható, ahonnan a minőségi képzés és 
oktatás a visszatérés kulcsa.

A magyar támogatásból kialakított 
korszerű szakképzési központban új 
osztálytermekben és műhelyekben 
képzik a helyi fiatalokat és indítanak 
olyan kulcsfontosságú programo-
kat, amelyeknek az önálló és fenn-
tartható életvitel elsajátítása a célja. 
A központban többek között olyan 
szakmákat sajátíthatnak el, mint a 
villanyszerelés, a fodrászat és a szép-
ségápolás.

A Ferencvárosi Torna Clubbal kö-
tött megállapodásunk értelmében a 
Fradi szervezett keretek között, a jár-
ványügyi előírások figyelembe véte-
lével, sporteszközökkel segíti a fiata-
lok nevelését a világ azon régióiban, 
ahol a keresztények üldöztetésnek 
vannak kitéve.

Azbej Tristan Facebook- 
bejegyzései, 2021. november 25-26.
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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
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Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Átadták a Katolikus Karitász országos központját
Soltész Miklós (képünkön), a Minisz-
terelnökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkára, a 
Karitatív Tanács elnöke köszöntőjében 
kiemelte: a magyar karitatív szerveze-
tek között a Katolikus Karitásznak van 
a legtöbb önkénte-
se. Ezért is támo-
gatta a kormány, 
hogy legyen egy 
központi épületük. 
A Bartók Béla úti 
épületet 2019-ben 
adta át az állam 
az egyháznak, a 
lepusztult ingatlan 
felújítását 37 mil-
lió forinttal támo-
gatta a kormány.

Az KDNP alelnöke megköszönte 
a segélyszervezet munkatársainak, 
hogy az elmúlt évtizedekben sokféle 
krízishelyzetben segítettek, példaként 
kiemelve a vörösiszap-katasztrófát, az 
árvizeket és a migrációs válságot.

Veres András, a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia elnöke arról be-
szélt: a karitász munkatársai a példái 
annak, hogy „az élő hitnek cselekede-
tei vannak”. Mint mondta, a nem hívő 
emberek többnyire úgy gondolják, az 

egyház elsődleges fela-
data a szociális munka. 
Nem sejtik, hogy az a – 
sokak által emlegetett 

– minőségi többlet, ami az egyházi sze-
retetszolgálatokra jellemző, éppen az 
ott dolgozók hitéből fakad. Az egyház 
küldetése a hit továbbadása, e hitből 
következik az embertársak segítése, a 
szeretetszolgálati munka is – tette hoz-
zá Veres András.

Fülöp Attila (KDNP), az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának szo-
ciális ügyekért felelős államtitkára 

kijelentette: az 
igazi gondos-
kodáspolitika 
és szociális 
munka min-
dig keresztény 
gyökerű volt. 
Kitért arra: 
az elmúlt idő-
szakban nőtt az 
egyházak sze-
repe a szociális, 
gyermekvédel-
mi területen. 
Az összes szo-

ciális intézmény több mint fele, a gyer-
mekvédelmi intézményeknek pedig 75 
százaléka egyházi fenntartású.

Écsy Gábor, a karitász orszá-
gos igazgatója ismertette: a 90 éves 
fennállását ünneplő segélyszerveze-
tet Mihalovics Zsigmond budapest–
herminamezői plébános alapította. A 
kommunizmus idején ellehetetlenített 
szervezetet a rendszerváltás után szer-
vezte újra a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia. 1995-re kialakult a kari-
tász országos hálózata, és a szervezet 
fokozatosan bekapcsolódott a nemzet-
közi karitász életébe is. A szervezet 
központja 1990-től mostanáig egy Bar-
tók Béla úti lakásban volt. Az új köz-
pont közösségi termét a közelmúltban 
elhunyt Mádl Dalmáról, Mádl Ferenc 
néhai köztársasági elnök feleségéről 
nevezték el, aki 2000-től a segélyszer-
vezet jószolgálati nagykövete volt. Az 
épületet Spányi Antal székesfehérvári 
megyés püspök, a karitász elnöke ál-
dotta meg.

Megkezdődött az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtése

Az Ökumenikus Segélyszervezet si-
kertörténetet írt a hazai gondosko-
dáspolitikában, amelyet úgy valósít 
meg, hogy sosem akarja rombolni az 
önellátó-képességet, mindig kiegészít 
valamit és nem helyettesít, és nemcsak 
az egyénről gondoskodik, hanem kö-
zösséget is épít – mondta Fülöp Attila, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
szociális ügyekért felelős államtitkára a 
segélyszervezet immár hagyományos-
nak számító novemberi mézeskalács- 
szív-díszítő rendezvényén. A KDNP-s 

politikus kiemelte: gondoskodáspo-
litikát csak közösen lehet építeni, ha 
az egyházi, a civil, az állami, önkor-
mányzati résztvevők karöltve dolgoz-
nak a rászorulók, az elesettek életének 
segítéséért. Akkor falvaink, városaink 
és egész nemzetünk életét is segítjük – 
mutatott rá.

Az Ökumenikus Segélyszervezet 
1991 óta, azaz 30 éve segíti az ösz-
szefogás erejével a nélkülözőket és 
bajbajutottakat. Az immár hagyomá-
nyosnak számító novemberi mézes-

kalácsszív-díszítő rendezvényén ezért 
nemcsak az adventi adománygyűjtés 
indult el, hanem megemlékeztek a 
szervezet megalakulásának kerek év-
fordulójáról is.

Szent-Iványi Ilona, az Ökumeni-
kus Segélyszervezet felügyelőbizott-
sági elnöke felidézte a szeretetszolgálat 
1991-es indulását. A kis munkatársi 
közösség nagy családdá, hatalmas kö-
zösséggé terebélyesedett, mára pedig 
nemzetközileg elismert hatalmas szer-
vezet lett – hangsúlyozta.

Lehel László, az Ökumenikus Se-
gélyszervezet elnök-igazgatója ki-
emelte, hogy ez a nap mások mellett 
az alapítókról, a munkatársakról, az 
önkéntesekről, a jószolgálati nagykö-
vetekről és az adományozókról szól, az 
elmúlt 30 év pedig arról a több százezer 
emberről, akinek segíteni tudtak.

A szervezet egész éves munkáját 
segítő adventi adománygyűjtéshez a 
1353-as adományvonal hívásával és 
online a segelyszervezet.hu oldalon is 
lehet csatlakozni.

Kezdetét vette az idén 30 éves Ökumenikus Segélyszervezet ez évi szeretet.éhség. Országos Adventi Pénzadománygyűjtés elnevezésű akciója.

Jobb oldali képünkön Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, a miniszterelnök felesége (balról a negyedik), Ekler Luca 
paralimpiai bajnok atléta (balról a harmadik), Vincze Ottó volt válogatott labdarúgó (balról a második) és Wolf Kati énekes (balra) az idén 30 éves 
Ökumenikus Segélyszervezet hagyományos novemberi mézeskalácsszív-díszítő rendezvényén Budapesten, a Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyházában 
2021. november 17-én (Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd)


