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Parkoló volt,
Jubileumi
Felelősek vagyunk a
A kereszténység
létezhetne
Európa
nélkül,
közösségi
ünnepség
rendezett társadalom
tér lesz
Székesfehérváron
alakításáért
de Európa nem
létezhet kereszténység
nélkül

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Rádió Vasárnapi
újság című műsorának – elfogadta a törvényt az Országgyűlés sát.
A politikus szerző
megkockáztatja,
Fontos
az érdemibb
Családi
csődvédelem
könyve, a Földön és égen új, lengyel-mahogy a kereszténység létezhetne EuróSemjén Zsolt interjút adott a Kossuth

te fel az európai civilizáció katedráli-

gyar kétnyelvű kiadásának megjelenése
alkalmából június utolsó napján.
Semjén Zsolt a könyv keletkezéséről
elmondta, hogy tavaly Orbán Viktor
felkérésére a kötcsei találkozón összefoglalta a kereszténydemokrácia mint
politikai eszmerendszer legfontosabb
pontjait, megkülönböztetve azt a liberalizmustól és a szocializmustól. Az
előadás sikerére való tekintettel felkérést kapott, hogy annak tartalmát egy
tanulmánykötetben is fogalmazza meg.
Ezt meg is tette, de be kell látni, hogy
manapság viszonylag kevés ember van,
aki monográfiákat olvas. Ezért gondolta, hogy összefoglalja 100 rövid pontban, hogy a legfontosabb üzenetek a
nagyközönséghez is eljuthassanak.
A nemzet- és egyházpolitikai témákkal kapcsolatban megjegyezte: neki politikusként is, könyvek szerzőjeként is
sajátos nézőpontja van, hiszen egyrészt
teológiából doktorált, másrészt édesanyFORRÁS:MTI
ja erdélyi,
tehát mindkét területhez erős
ellenében, 41 tartózkodás mellett
A törvény adósságrendezési eljászemélyes kötődése van. Így természehagyta jóvá a Ház. Igennel az előter- rást biztosít azzal a céllal, hogy a fijóval
azelőtt foglalkoztatták
a
Júniustesen
30-án
elfogadta
az Ország-ezekjesztők
mellett a Fidesz és a Jobbik zetési
nehézségekkel
küzdő
kérdések, mielőtt felkérték volna nemzet- Semjén Zsolt II. János Pál pápa szobrának avatásán 2019 májusában Piliscsabán
gyűlés a családi csődvédelemről képviselői szavaztak, a szocialisták, magánszemélyek adóssága szabáés egyházügyekért felelős miniszternek.
A liberalizmus a személy értékeit mányzatiság gondolata ezen a filozófiszóló törvényt, amely első lépcsőben az LMP-sek
és a függetlenek több- lyozott keretek között rendeződjön,
A kereszténydemokrata pártelnök olyannyira eltorzította, hogy az elsza- án nyugszik – állítja. A perszonalitás,
szeptemberben
lép hatályba. A Ke- sége tartózkodott, az egy nem szava- fizetőképességük helyreálljon.
politikusként a legfontosabb feladatá- kadt a közösségtől, és eljutott az indi- a szolidaritás és a szubszidiaritás az az
reszténydemokrata
Néppárt
javaslazatot a szintén független Fodor
nak érzi a nemzet
közjogi
egyesítését,
vidualizmusig. Ez nyilvánvalóan egy elvrendszer,
ami egységben
tudja látni
Folytatás
a 13. oldalon
–
tát 142valamint
igen az
szavazattal,
1
nem
Gáboradta
le. tévedés, hiszen a közös- az ember–személyiségét
egyházak társadalmi jelenantropológiai
az ember kölétével összefüggő kérdések rendezését. ségtől kapjuk a nyelvünket, a kultú- zösségével, beleértve annak transzcenMire a könyvek írásához hozzáfogott, ránkat, a gondolkodásunkat. A másik dentális nyitottságát is.
utóbbi területen a programja már meg- oldalon a szocializmus szintén elszaSemjén Zsolt szerint olyan politikát
valósult: az egyháziokozta
oktatásikárok
intézméA környezetszennyezés
mellett
napjainkban
a lelki-szellemi
környezetszennyezés
is védekezni
kította
a személyiséget
a természetes
kell folytatni, amiellen
megfelel
az ember
nyek aránya
ma Magyarországon
eléri a Kereszténydemokrata
kell – mondta
Harrach
Péter, a Magyar
Szövetség
elnöketermészetének.
május 28-án aIlyen
keközösségektől, így az egy
társada-(MKDSZ)
antropológiai
15 civil
százalékot,
az összes
egyházi intézlom-gépezet
láncszemévé
degradáló- országos
például az,
hogy vanaznemzetünk,
hogy
resztény
szervezetek
immáron
tizenegyedik
alkalommal
megrendezetett
fórumán
Országgyűlés
mény
aránya pedig
a 20 százalékot.
dott,a és
kollektivizmussá torzult
maga transzcendens
kötődünka
Felsőházi
termében.
A KDNP
frakcióvezetője
környezetvédelem
és a fenntartható
fejlődés kérdésekhez
fontossága mellett
A
nemzetpolitika
tekintetében
fona
szolidaritás.
A
kereszténydemokrácia
(ezért
van
egyházunk),
illetve
hogy
teremett világ védelmét hangsúlyozta.
tos eredménynek tartja, hogy 2010 óta nagy ereje abban van, hogy teljességé- családban élünk. A kereszténydemok1 millió 100FORRÁS:
ezer új magyar
állampolben tudja látni az embert: a perszona- rácia ezért nem utópia, nem egyoldalúKDNP.HU,
MTI
gárt honosítottak, tehát a nemzet köz- litás a személyiséget hangsúlyozza a ság, ellentétben a liberalizmussal és a
jogi egyesítése a gyakorlatban is meg- maga természetes kapcsolati hálójá- szocializmussal.
A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtörtént. Ehhez persze nélkülözhetetlen ban, a szolidaritás pedig a közösség
A kereszténydemokrata pártelnök
tett világ
közül a közösség,
keresztényamihez
emberek számára ez
voltvédelme
az a politikai
javára ügyel. A kettőnek az egységbe rámutatott, hogy évszázadok óta egy
utóbbi tartozik:
a legfontosabb.
Számunkra a teremtett
világ
a Fidesz–KDNP-szövetséhozása
az,véamit a kereszténydemokrá- liberális, bolsevik, vagy újabban ezek
delme get
nemMagyarország
csupán a környezet
megóvásáról,
a
fejlődés
és az Európai Unió cia szubszidiaritásnak nevez, vagyis a ’68-as kiadása próbálja a keresztényséfenntartható
mederben
tartásáról szól,
hanemkölcsönös
arról, hogy
történetének
legsikeresebb
politikai
kisegítés elvének. Mindez get kilúgozni a mindennapokból, a tárlátva akonstrukciójának
minket körülvevő
világ
szépségét,
rendjét,
tör-szerint azt jelenti, hogy a sadalomból és magából Európából. Ez
nevezte.
Semjén Zsolt
vényszerűségeit
tartjukaa ránk
bízott ér-azon a szinten kell megol- történelemhamisítás, hiszen az európai
A könyvkötelességünknek
harmadik nagy témájával,
problémákat
tékek kereszténydemokráciával
megőrzését – mondta
Harrach Péter
rövid
kapcsolatban
dani, ahol
azok keletkeztek, és egy ma- civilizáció per definitionem keresztény
elmondta, hogy hangsúlyozva:
az nem egyoldalúság,
köszöntőbeszédében,
az embergasabb
ennekszint
a vi-nem veheti el egy alsóbb alapú civilizáció: a görög kultúrából, a
valaminek
leszűkítése.
ke- szint
lágnak nem
a gazdája,
nem ateheti
tönkre, A
és védenie
kellfeladatát,
azok- csak akkor, hogyha az római jogból, az ószövetségi etikából
tól, akikreszténydemokrata
ezt megteszik. értékrendben a sze- nem képes megoldani, de akkor is úgy, és a germán államszervezésből (gonmélyiségvilágban
és a közösség
értékei
eredeti túl
hogy
legyen
doljunk például
Károlyra) mint
A teremtett
az anyagi
valóságon
ott az
vana továbbiakban
az híreket, képes
amelyek
a szellemi-lelki
világNagy
törvényszerűségei,
egységben
vannak.
önmagán
segíteni.
Az
egész
önkorépítőkockákból
a
kereszténység
építetember is a maga szellemi és lelki gazdagságával. „Az ember, rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak
az

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki
világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan
Hazank_julius.indd 1

egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

kapcsolattartás

pa nélkül, de Európa nem létezhetne
kereszténység nélkül.
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ügyvezető
alelnöki
új a KeEzért
van az, hogy
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Néppártban,
amecivilizáció tagadása is Voltaire-től Marxlyet
április
25-től
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János
ig csak egy keresztény kultúrkörbentölt
be. Az első időszakról
kérdeztük.
értelmezhető.
Egy buddhista
kultúrkörben nincs értelme Marxnak példáFORRÁS: AA
ul. A keresztény civilizáció tehát az az
alap,Aamin
fel tudjuk építeni azt a kulKereszténydemokrata
Néptúrát,
az életformát,
ami megfelel
párt azt
ügyvezető
alelnökévé
válaszatották.
hagyományainknak.
fontos
Mit takar ezNagyon
a poszt,
mire
látni,
hogy
amikor
ezt
kétségbe
vonjuk,
kapott megbízást?
akkor
saját kultúránk
alapjait vonjuk
Aza Országos
Választmány
tisztkétségbe.
És
például
az
iszlám is azértváújító ülésén a KDNP alelnökének
tud benyomulni Európába, mint kés a
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
vajba, mert itt nem ellenállással találAlapszabály 65.§. 2. pontja alapján
kozik, hanem egy vákuummal. Ezért
megbízott az ügyvezetői feladatok
Semjén Zsolt fontosnak tartja hangsúellátásával.
teljesítése
érdekélyozni,
hogy aEnnek
keresztény
civilizáció
a
ben
az
Alapszabály
64.§.-ban
foglalt
mi védelmünket szolgálja, a hagyomáhatáskörét
rám ruházta
az április a25nyos
életformánk,
a gondolkodásunk,
imentalitásunk,
Országos Elnökségi
ülésen,
így jött
észjárásunk keretrendlétre az
ügyvezető
státusz.
szerét
adja,
és aki eztalelnöki
megtagadja,
az
végső soron –a Folytatás
saját kulturális
alapjait –
a 4. oldalon
tagadja meg.
A civilizációnk másik védelmi keretét a nemzetállamok jelentik. Amikor
Antall József azt mondta, hogy lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke,
micsoda támadást kapott nemcsak az
utódállamok részéről, hanem a magyar
Június baloldal
18-án mutatták
Vatikánliberális
részéről isbe
azaSZDSZbanazFerenc
pápa
Laudato
si' – Áldott
től
MSZP-ig,
hogy
nacionalista,
és
légy!
kezdetű
enciklikáját.
így
tovább.
Pedig
a legtermészetesebb
dolgot mondta ki, sőt tulajdonképpen
nagyon enyhe dolgot mondott ki, amit
helyes volt meghaladnunk.
A kormányfő helyettese az interjú
során rámutatott: a magyar miniszterelnök nem pusztán lélekben minden
magyar miniszterelnöke, hanem a dolog
természetéből eredően az anyaország
felelősséget visel minden magyarért,
bárhol éljen a földkerekségen. Ebből kifolyólag az új Alaptörvénybe pontosan
beleírták, hogy Magyarország nemcsak
felelősséget érez (ami elég megfoghatatlan dolog), hanem felelősséget visel
mindenFORRÁS:
magyarért,
a Kárpát-medenUJ.KATOLIKUS.HU
cében vagy a világ bármely pontján. A
2014magyarságnak
elején jelent meg
a hírolyan
arról,
külhoni
ez egy
lelki
adott,
ami megerősíhogymegerősödést
Ferenc pápa
ökológiai
témájú
tiíráson
nemcsak
a kultúrnemzethez
tartozákezdett
dolgozni, amelyből
sukat,
hanem
identitásukat
és végsősi’
enciklika
is az
születhet.
A Laudato
soron
az egyetemes
magyar
nemzetet
– Áldott
légy! kezdetű
dokumentum
–(alcíme:
emelte kiA
a nemzetpolitikáért
is felelős
közös otthon gondozása)
miniszterelnök-helyettes.
– első szavaival Szent Ferenc híres

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon
2019. 07. 30. –6:28:30
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Semjén Zsolt és Harrach Péter Oroszországban tárgyalt
Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője június végén megbeszélést folytatott Moszkvában Ilarion metropolitával, a moszkvai patriarchátus Külső Egyházügyi Kapcsolatok Hivatalának irányítójával, majd orosz politikusokkal találkoztak a fővárosban,
illetve Szentpétervárott.
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

A felek áttekintették az orosz ortodox egyház magyarországi helyzetét, megvitatták az orosz ortodox
egyházhoz tartozó magyarországi
templomok építésének, felújításának ügyét, és a Magyarország és a
moszkvai patriarchátus közötti kapcsolatokat.
A megbeszélésen elhangzott, hogy
a Patriarchátus is nagyra értékeli
Magyarország üldözött keresztények
megsegítése érdekében tett erőfeszítéseit. A metropolita elfogadta a miniszterelnök-helyettes meghívását a 2019
novemberében Budapesten megrendezésre kerülő, keresztényüldözésről
szóló II. nemzetközi konferenciára.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Harrach Péter, a KDNP
frakcióvezetője a patriarkátusi találkozót követően megbeszélést folytatott Nyikolaj Fjodorovval, az orosz
felsőház első elnökhelyettesével,
aki Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter meghívására 2019.

FORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

Hazank_julius.indd 2

– Folytatás a 13. oldalon –

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

Semjén Zsolt (balról az első), Harrach Péter (balról a második) és Ilarion (jobbról az első) Moszkvában
szeptember 9-én Magyarországra
látogat. A találkozón áttekintették az
orosz-magyar parlamenti, gazdasági
és kulturális kapcsolatokat.

Latorcai János a lengyel házelnök meghívására – a Magyar Országgyűlés elnökének képviseletében – részt vett a Lublini Unió
megalakulásának 450. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen Lengyelországban.

A hivatalos program keretében
szervezett ünnepélyes konferencián Latorcai János kiemelte, hogy az 1569. július elsején
létrejött szövetség több mint két
évszázadon át biztosította a békés együttélés feltételrendszerét
a különböző etnikumú és vallású emberek számára.
A több nemzetet átívelő integráció eszméje elsődlegesen nyugat-európai szellemi termékként
ismert, holott régiónkban ennek évszázados gyakorlata van,
amely Nagy Lajos magyar és
lengyel király lányának, Hedvignek és a litván nagyfejedelemnek a házasságával, a krevai
unióval kezdődött.
A Lublini Unió kulcsfontosságú sajátossága, hogy „szabad
nemzetek szabad nemzetekkel,
mint egyenlő nemzetek egyenlő nemzetekkel” kötötték meg.
Ez egy olyan együttműködési modell, amely a résztvevők

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Latorcai János: A Lublini Unió két
évszázadon át biztosította a békés
együttélés feltételrendszerét

KDNP.HU

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

szuverenitásának és egyenrangúságának az elismerését és
tiszteletben tartását állítja követelménynek.
Ezek a korban szokatlanul
széleskörűen biztosított szabadságjogok példaértékűek, ezért
sokan az Európai Unió elődjeként
tekintenek rá. Az egyik gyenge
pontja a duális államszerkezet
volt. Ma az EU plurális és bővíthető szerkezettel rendelkezik,
ugyanakkor a bővítési folyamat
évek óta megfenekleni látszik.
A másik fő gyengeségét az
1652–ben bevezetett Liberum
Veto, azaz a túlzott mértékű
politikai szabadosság jelentette,
mely lehetetlenné tette a közös
vízió kialakítását. Ez a probléma ma különösen tetten érhető
az Európai Unión belül, pedig
ma pontosan olyan időket élünk,
amikor a jövőnket alapvetően
meghatározó kérdésekről – mint
a migráció, a digitalizáció, a klímaváltozás – szükséges lenne,
hogy az EU közös jövőképpel
rendelkezzen.

Semjén Zsolt és Harrach Péter
a szentpétervári törvényhozásnak
otthont adó Mariinszkij Palotában
udvariassági találkozón is részt vett

Szergej Szolovjov első alelnökkel és
Alekszandr Kusakkal, az Egységes
Oroszország párt frakcióvezető-helyettesével.

Rétvári Bence: Jövőre minden
eddiginél több jut szociális
gyermekétkeztetésre
Jövőre minden eddiginél több forrást, 82 milliárd forintot fordít a kormány
szociális gyermekétkeztetésre – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára.

Rétvári Bence az Újpesti Bródy Imre
Gimnázium és Általános Iskolában
hangsúlyozta: 2010 óta évről évre bővülő források és lehetőségek jellemzik
a szociális gyermekétkeztetés területét:
míg 2010-ben 29 milliárd, jelenleg már
79 milliárd forint jut erre a célra, jövőre
pedig minden eddiginél több, 82 milliárd forint.
A kereszténydemokrata politikus
emlékeztetett arra, hogy ez a kormány
emelte a nyári gyermekétkeztetés idő-

tartamát 54-ről 70 napra, valamint a
kisebb évközi szünetekben – tavasszal,
télen és ősszel is – bevezette a szociális
étkeztetés lehetőségét azért, „mert egy
gyermek nem tehet arról, hogy tehetős,
vagy kevésbé tehetős családba születik”.
Fontos, hogy az állam a családtámogatások részeként természetben nyújtson minél több ellátást, évközben és a
tanítási szünetben is – hangoztatta Rétvári Bence, azt is fontosnak nevezve,
hogy megadják minden gyermeknek az
egészséges fejlődés lehetőségét.
Minden rászorulónak, minden igénylőnek jut a szociális gyermekétkeztetési
keretből – jelentette ki az államtitkár,
hozzátéve, hogy idén nyáron mintegy
120 ezer gyermek családja igényelt nyári étkeztetést.
Rétvári Bence beszámolt arról is,
hogy a napi nyersanyagbeszerzésre fordítható keret 370-ről 570 forintra nőtt,
így jobb minőségű, egészségesebb ételek kerülhetnek a gyermekek asztalára.
Ugyanezt a célt szolgálta, hogy 2015 óta
480 önkormányzat – iskolákra, óvodákra, bölcsődékre is főző – konyháját újították fel 12 milliárd forintos kormányzati támogatással.
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Habsburg Ottó életművének tanulmányozása
érthetőbbé teszi a 20. század történelmét

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

Az egykori trónörökösre, a Páneurópai Unió későbbi elnökére emlékeztek halála nyolcadik évfordulóján július 4-én Pannonhalmán.

Semjén Zsolt a Pannonhalmi FőapátFerenc
ságban mondott Megjelent
beszédében
kiemelpápa Laudato si´
te: a magyar nemzet
nem felejtheti
kezdetű enciklikája
elellen
Habsburg
mi környezetszennyezés
is védekezni kellOttónak, hogy a bajor
kereszténydemokraták (CSU) politikusaként „egy emberöltőn keresztül”
minden évben magyar nyelvű beszédet mondott az Európai Parlamentben,
jelezve, hogy Magyarország szabad
akaratából az Európai Unióban lenne,
ott, ahová Szent István-i öröksége kötelezi, ahonnan „akarata ellenére csak
a szovjet megszállás szakította ki”.
Habsburg Ottó hitet tett amellett is,
hogy az Európai Unió csak a keresztény civilizáció kultúrkörében létezhet, ha pedig keresztény örökségét
megtagadja, akkor a saját lelkét tagadja meg – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.
Hozzátette: Habsburg Ottó egész
életében ugyanazt az örökséget képviselte, mint Adenauer, Schuman és
De Gasperi, akik az európai nemzetek
sokszínűségére és a keresztény civilizációra építették az Európai Uniót.
Semjén Zsolt arra is kitért: az egyetemes magyarság hálás lehet Habsburg
Ottónak azért, ahogyan képviselte a
határon túli magyarokat, mert mindig
szóba hozta az erdélyi, a felvidéki, a
délvidéki és a kárpátaljai magyarság
helyzetét. Kiállt az európai nemzetek
együttműködése mellett, de mindig
hitet tett a kisebbségek jogos védelme,
a kisebbségek autonómiája mellett is.
Azon az állásponton volt, hogy amit
egy nemzetnek vagy egy kisebbségnek, nemzetrésznek lehet Európában,
azt lehet a többinek is – mondta.

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

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

ozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a kemmáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
NP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
ngsúlyozta.

DNP.HU, MTI

enntartható fejlődés, a teremresztény emberek számára ez
munkra a teremtett világ véezet megóvásáról, a fejlődés
sáról szól, hanem arról, hogy
világ szépségét, rendjét, törnknek tartjuk a ránk bízott érndta Harrach Péter rövid
úlyozva: az ember ennek a vitönkre, és védenie kell azok-

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

Semjén Zsolt és Habsburg György (balra), illetve Várszegi Asztrik (jobbra)
a Habsburg Ottóra emlékező rendezvényen
A miniszterelnök-helyettes az osztrák-magyar viszonyról szólva úgy
fogalmazott: 1867-ben a kiegyezés
pontot tett „a történelmi viharokra”.
Az uralkodóház és a magyar nemzet
között a nemzet szabad akaratából
létrejött a történelmi kiegyezés, mely
után „soha nem látott felvirágzás”
indult el a dualizmus idején. Az osztrák-magyar birodalom felbomlása
utáni helyzet azonban Semjén Zsolt
szerint rosszabb lett a térségben élő
népeknek, mint amilyen az együttélés
volt 1867 után.
Rámutatott: a Habsburg Ottó Alapítvány segítségével Habsburg Ottó
gazdag életútja dokumentumainak
kutathatósága sokkal jobban megérthetővé teszi a 20. század történelmét.
Hozzátette: Habsburg Ottó keresz-

tény értékrendje alapján a történelem
viharaiban mindig tudta, mi a helyes,
keresztény válasz. Tudta, hogyan kell
ellentmondani a barna diktatúrának
és a vörös diktatúrának is – hangsúlyozta Semjén Zsolt.
A megemlékezésen Nagy István
kuratóriumi elnök ismertette a 2017ben megalakult Habsburg Ottó Alapítvány céljait. Elmondta: elsődleges
feladatuk Habsburg Ottó szellemi és
tárgyi örökségének méltó módon történő megóvása, egységes gyűjtemén�nyé rendezése és kutathatóságának
biztosítása. Emellett Habsburg Ottó
munkásságát alapul véve egy jövőbe
néző európai eszmerendszer kiépítésének támogatására is törekednek.
Gyűjteményük Habsburg Ottó különböző nyelveken megjelent politikai

cikkeit, kiadott könyveit, könyvgyűjteményét, továbbá az államfőkkel,
meghatározó politikusokkal történt
beszélgetések alapján készült tanulmányokat, az Európai Parlamentben
végzett húszéves munkájának beszámolóit, újságcikkeket, személyes
levelezéseit, tárgyait, kitüntetéseit és
fényképarchívumot is tartalmaz – tette hozzá a kuratóriumi elnök.
A rendezvényen Prőhle Gergely,
az alapítvány igazgatója tartott előadást, majd Várszegi Asztrik apát
emlékezett imával Habsburg Ottóra
a Pannonhalmi Főapátságban elhelyezett szívurnájánál. Úgy fogalmazott:
Habsburg Ottó „személyében a hitvalló katolikus keresztényt, az európai
műveltségű politikust, a magyar szívvel érző nagyszerű embert, jó családapát tiszteltük”.
Habsburg Ottót, az utolsó magyar
király és osztrák császár legidősebb
fiát 98 éves korában, 2011. július 4-én
érte a halál. A Habsburg-ház utolsó
trónörököse, IV. Károly fia – aki a 60as években lemondott trónigényéről –
németországi otthonában, a Starnbergi-tó partján fekvő Pöckingben hunyt
el. Szívurnáját – kérésére, mert egykor
bencés diákként tanult – Pannonhalmán, a főapátság bazilikájának altemplomában, földi maradványait pedig
Bécsben helyezték örök nyugalomra.
A politikus a bajor Keresztényszociális Unió képviselőjeként 1979-től húsz
éven át volt tagja az Európai Parlamentnek. A Páneurópai Uniónak 31 éven át
volt az elnöke, haláláig a szervezet tiszteletbeli elnöki posztját töltötte be.

Hargitai János: Jövőre is folytatódik a családok erősítése
HAZÁNK – MTI

Hargitai János, a KDNP vezérszónoka a parlamenti vita során
„konzervatívan” megtervezett költségvetésnek nevezte a jövő évit,
kiemelve, hogy az 4 százalékos növekedéssel, 2,8 százalékos inflációs
céllal, 1 százalékos hiánycéllal és 1
százaléknyi tartalékkal számol.
Hangsúlyozta: a 2020-as költségvetésben folytatódik az a társadalompolitikai vízió, amit 2010
óta képviselt az Orbán-kormány, és
amely a családok, azaz a társadalom alapsejtjeinek megerősítéséről
szól. Hargitai János igazi kereszténydemokrata gondolatnak nevezte a családok erősítését, és felhívta
a figyelmet arra, hogy hosszútávú,
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stabil gazdasági növekedés szükséges a családtámogatási célok fenntartásához.
A családvédelmi akcióterv intézkedésiről szólva kiemelte a négygyermekes anyák adómentességét, amely
22 milliárd forintos bevételkiesés a
költségvetésnek, de ennyi megtakarítást jelent a sok gyermeket vállaló
családoknak. Emellett – folytatta – a
jövő évi költségvetés fedezetet biztosít a csok kibővítésére, a jelzáloghitelekkel kapcsolatos kedvezményre,
a nagycsaládosokat érintő autóvásárlási támogatásra, így összesen 2200
milliárd forintnál is több jut családtámogatásra 2020-ban.
Hargitai János kitért arra is: Magyarország nem azt az utat választotta, amelyet Európa másik fele

ajánlott, hogy kedvezőtlen demográfiai folyamatok esetén külföldről engedjünk be más kultúrájú embereket.
A KDNP vezérszónoka felidézte
milyen „örökséget” kapott az Orbán-kormány 2010-ben az megelőző
szocialista kormányoktól: az államháztartás miden szereplője „nyakig” el volt adósodva, az állam, a
vállalkozások, az önkormányzatok
és a családok is. Ezzel szemben ma
a szuperállamkötvény sikeressége
azt mutatja, hogy a magyar családok közül – amelyek egykor nyakig
úsztak az adósságban – ma sokan
államkötvényeket vásárolnak.
Hozzátette: jól tudták 2010-ben,
hogy a korábbi szocialista kormányok gazdasági és költségvetési

politikája nem folytatható, így az
Orbán-kormány azt a célt tűzte
ki, hogy munkalapú társadalmat
kell építeni. Hargitai János megjegyezte: 9 éve célul tűzték ki, hogy
egymillió új munkahelyet hozzanak
létre, ebből 800 ezer már megvalósult. A bérekről szólva kiemelte:
2010-hez képest 2018-ra az átlagkereset annyival nőtt, hogy sikerült
megtermelni egy plusz, voltaképpeni 13. havi fizetést.
Fontosnak nevezte a biztonság
kérdését is, kiemelve, hogy biztonságos Magyarország megteremtése
nélkül nem valósíthatók meg a társadalompolitikai célok sem.
Az Országgyűlés – a kormánypárti képviselők szavazatával – elfogadta a 2020-as büdzsét.
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Bagdy Gábor: Budapest egyik fontos célja, hogy egyre élhetőbb város legyen
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A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Budapest egyik fontos célja, mint
minden komoly nagyvárosé, hogy
egyre élhetőbb város legyen, ezért
fontosak a közterületek megnyitását, átjárhatóvá tételét, valamint a
gyalogos és kerékpáros közlekedés
megkönnyítését célzó programok –
hangsúlyozta Bagdy Gábor KDNP-s
főpolgármester-helyettes július elején,
a Bécs Napok Budapesten elnevezésű
rendezvénysorozat konferenciáján.
Az első alkalommal megszervezett rendezvénysorozat keretében a
Budapest és Bécs – „Okos városok a
fenntartható jövőért” című kétnapos
konferencián Bagdy Gábor elmondta:
a fővárosban ilyen kiemelt programok
között szerepel a dunai partszakaszok
megnyitása a város felé, valamint köz-

területek, így például a Margitsziget és
a Városliget megújítása.
A magyar és az osztrák főváros között nagyon sok a hasonlóság, és ez Budapestnek perspektívát is jelent. Bécs
kiváló példa lehet, és „mi szeretnék is
ezt az utat követni” – közölte a kereszténydemokrata politikus, aki szerint
ezért is fontos a kétnapos tanácskozás.
Az eltérések között említette, hogy az
osztrák fővárossal ellentétben Budapesten csak 2-3 százalék az önkormányzati
lakások aránya, és ezek többsége a kerületek kezében van. Másik jelentős eltérés a kerületek és a főváros viszonya –
mutatott rá Bagdy Gábor megjegyezve,
„könnyen lehet, hogy a régi, klasszikus
struktúra, ami Bécsben megmaradt, hatékonyabb”, mint a budapesti.

A választók akaratát semmibe
véve kezdett aknamunkába a
magyar baloldal
„Baloldali magyar képviselőtársaink rútul jártak el”
– így reagált Hölvényi György KDNP-s európai parlamenti képviselő a Hír TV brüsszeli tudósítójának
azon kérdésére, mit szól a magyar ellenzék lejárató
kampányához a fideszes EP-képviselők ellen, melynek
célja, hogy a balliberálisok megakadályozzák, hogy
az előzetes megállapodásnak megfelelően különböző
tisztségeket töltsenek be az Európai Parlamentben.
„A magyar választók akaratát semmibe véve egy
nagyon csúnya aknamunkába kezdtek, ami itt a párját
ritkítja” – nyilatkozta a magyar EP-képviselő.
„Ez a fajta furkálódás, áskálódás a saját országbélivel szemben – aki ráadásul nem csak megnyerte,
hanem nagyon megnyerte a választásokat, páratlan,
szomorú” – tette hozzá.

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Marcus Schobert elmondta,kapcsolattartás
Bécsben
Kitért arra is, hogy Tarlós István főpolgármester és bécsi kollégája megál- nagyon fontosnak tartják, hogy védellapodtak abban, hogy tovább erősítik a met nyújtsanak a különböző élethelyzetekben, és így nem is követték el azt a
két város kapcsolatát.
Marcus Schobert, a Bécsi Tartomá- hibát, amit számos nagy nyugat-európai
nyi Parlament és a Bécsi Közgyűlés város, ahol a 90-es években sok mindent
képviselője arról beszélt, korunk egyik privatizáltak. Példaként emelte ki, hogy
vanFerenc
220
legfontosabb kérdése, hogy a városok Bécsben a város tulajdonában
Megjelent
pápa Laudato si´
hogyan fejlődnek, hiszen nemsokára ezer lakás, 200 ezer pedig szövetkezekezdetű enciklikája
ti tulajdonban van. Rámutatott arra is,
a világ népességének hetven százaléka
A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
városban él majd. Az egyre nagyobb hogy a privatizáció miatt például Névárosok esetében fel kell tenni azt a metországban az elmúlt tíz évben nakérdést, hogy ezeket hogyan lehet élhe- gyon megemelkedtek a lakbérek.
Bécsben szilárd meggyőződés, hogy
tő állapotban tartani – mondta.
Kijelentette: ha Bécs a világ legél- a szociális kérdések mellett az oktatás
hetőbb városa, akkor a közös jövő- is nagyon fontos, a kettő összefügg. Az
képünknek annak kell lennie, hogy oktatás, a kultúra és a modern kor ös�együttesen a világ legélhetőbb régióját szetartozik, és ez fontos része az élhető
alkossuk.
városnak – jelentette ki.

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

Simicskó István: Egy nemzet akkor lehet egészséges,
ha erős családok alkotják
Simicskó István, a KDNP országgyűlési képviselője a parlamentben Semmelweis Ignácról,
az anyák megmentőjéről emlékezett meg július 3-i napirend előtti felszólalásában, valamint
elismerését fejezte ki az egészségügyben dolgozóknak.
Arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg
már 70-75 éve békés korszakban élünk, azonban a nyugati civilizáció spirituális válságban
van, Németországban például 31 millióról 20
millió alá csökkent a hívők száma az elmúlt
20 évben, míg Oroszországban ezzel éppen
ellentétes folyamatok játszódtak le. Úgy vélte: az elmúlt időszakban az egyén szerepe
felértékelődött, az egoizmus lett az új vallás,
holott korábban „a család volt minden”.

Hangsúlyozta: a KDNP szerint egy nemzet
akkor lehet erős és egészséges, ha erős családok
alkotják, és az Európai Unió is akkor lesz erős,
ha erős nemzetek alkotják.
Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára Simicskó István felszólalásához csatlakozva felhívta a figyelmet arra, hogy 2010 óta 34 ezerről 39
ezerre nőtt az aktív orvosok száma, évente 500-zal
több medikus és a medika végez az egyetemeken.
Az egészségügyben dolgozók elismerése béremelésben is megnyilvánult, növekedett az ápolók,
orvosok bére. Emellett – folytatta – a kormány
rekordösszeggel támogatja a családokat jövőre,
így kimondható, hogy a gyermeket nevelő magyar
családok költségvetése lesz a 2020-as büdzsé – tette hozzá a kereszténydemokrata politikus.

Schanda Tamás: A felzárkózás összefogással lehet sikeres
A felzárkózást csak összefogva, partnerségben, együttműködve lehet sikerre
vinni, ebben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat példaértékű munkát végez –
mondta az Innovációs és Technológiai
Minisztérium európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára a közelmúltban
Tiszabőn.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
megjelenése óta Tiszaburán és Tiszabőn
végrehajtott fejlesztések megtekintése
után Schanda Tamás (KDNP) arról beszélt: attól ilyen sikeresek a szeretetszolgálat által végzett fejlesztési programok,
hogy partnerséget tudnak építeni a kormányzattal, a kormányzati intézményekkel, a köznevelési intézményekkel, az
önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, egyházakkal és más segélyszervezetekkel.
A szeretetszolgálat két intézménye is
jelentős támogatást kapott a Széchenyi
2020 program keretében: a tiszabői általános iskola bővítésére, rekonstrukciójára több mint 350 millió jut, a tiszaburai
általános iskoláéra pedig csaknem 400
millió forint – közölte az államtitkár.
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Elmondta: a fejlesztések 85 százalékban európai uniós, 15 százalékban hazai
forrásból valósulnak meg. Jelenleg a
közbeszerzési előkészületek zajlanak, a
tervek szerint jövő év szeptemberben a
tanévet már a megújult iskolákban lehet
kezdeni – jelezte. A tiszabői iskolában
mintegy 300, a tiszaburai iskolában több
mint 400 gyermek tanul.
Az államtitkár közölte: az iskolafejlesztéseken kívül a szeretetszolgálat
több mint hetven programban vesz részt
a Széchenyi 2020 program keretében.
Több mint 10 milliárd forint fejlesztési
támogatást kapott az elmúlt években,
hogy programokat tudjon végrehajtani,
segítve a magyar cigányság, a hátrányos
helyzetű magyar emberek ügyét.
Kiemelte: a felzárkózási programok
mindig komplexek, a család minden
tagját érintik, de legfőbb szereplője
mindig a gyermek.
Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke elmondta: a szeretetszolgálat egy
három évvel ezelőtti kormányhatározat
alapján működteti oktatási, foglalkozta-

tási és szociális elemekből épülő Jelenlét
programját Tiszaburán és Tiszabőn. A
program során „a fogantatástól a foglalkoztatásig” kísérik végig a gyermekek
életét. Szólt arról, hogy a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat módszertanát választotta ki a kormány a 300 legszegényebb
település felzárkózása érdekében, egyben hangsúlyozta a személyes jelenlét
fontosságát a településeken.
Kitért arra, hogy a tiszabői iskola, valamint a tiszaburai iskola és óvoda fenntartását 2016. szeptember 1-jén vette át a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola
Alapítvány. A halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek száma meghaladja a
97 százalékot – mondta.
Hozzátette: a növekvő gyermeklétszám miatt mindkét iskola bővítésre
szorul. A hiányzó termek pótlására Tiszaburán a művelődési házban rendeztek be ideiglenes tantermeket. Tavaly
megvásárolták, felújították a régi téesz
épületkomplexumát, amelyben jelenleg
három első osztály mellett a tanoda, a
gyerekház, a szociális iroda is helyet
kap. Tiszabőn három konténertantermet

helyeztek el – sorolta.
Tiszaburán és Tiszabőn is évente mintegy 80 gyermek születik, sok
esetben fordul elő szülési komplikáció. A szeretetszolgálat forrást biztosít
magzatvédő vitaminra, amit a védőnők
közvetítésével juttatnak el ingyen a kismamákhoz. A 2017 augusztusa után
születetteknek babacsomagot adnak.
Tiszaburán és Tiszabőn hatályos támogatási szerződéssel rendelkeznek
Biztos Kezdet Gyerekház létesítésére,
amelynek célja, hogy a 3 évesnél kisebb
gyermekeknek szóló programok mellett
tudatos szülőket formáljon a sokszor
fiatalkorú édesanyákból. A szeretetszolgálat munkatársai Tiszabőn segítették a
települési könyvtár létesítését a szolnoki
Verseghy Ferenc Könyvtárral együttműködésben. Tiszaburán a művelődési
ház ad teret közösségi programoknak,
könyvtár is üzemel.
Mindezek mellett Tiszabőn savanyítóüzem létesült, Tiszaburán asztalosüzem
és varroda indult; valamint mosoda is üzemel; támogatják az iskolai felzárkózást, a
kulturális és sportprogramokat.
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Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

5

Így fesztiváloztak a kereszténydemokraták

kapcsolattartás

Az egyetemisták hagyományos országos fesztiválján, az EFOTT-on ismét képviseltette magát az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ).
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

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

ozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a kemmáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
NP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
ngsúlyozta.

DNP.HU, MTI

enntartható fejlődés, a teremresztény emberek számára ez
munkra a teremtett világ véezet megóvásáról, a fejlődés
sáról szól, hanem arról, hogy
világ szépségét, rendjét, törnknek tartjuk a ránk bízott érndta Harrach Péter rövid
úlyozva: az ember ennek a vitönkre, és védenie kell azok-

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

HAZÁNK – VASÁRNAP.HU

A KDNP ifjúsági partnerszervezetének tagjai több feladattal készültek
az odalátogató fesztiválozók számára. Ajándéktárgyért cserébe politikai
kvízt lehetett kitölteni vagy tekézni
kellett – vagyis kormánypárt feliratú
labdával ledönteni az ellenzéki pártok nevével felcímkézett bábukat.

Az első napon „Szólj be a papnak!” programmal is készültek,
amely keretein belül Bese Gergő
atyával (jobb oldali képünkön) lehetett beszélgetni. Elmondásuk
szerint az atya nem unatkozott, az
arra látogató fesztiválozók szívesen
folytattak lelki vagy politikai vitát.
A szervezet aktivistái lapunknak
elmondták: a fesztiválozók nem
csak a különböző ajándéktárgyak-

Politikai fórum a győri IKSZ-szel

Harrach Péter frakcióvezető és Juhász Hajnalka országgyűlési képviselő,
miniszteri biztos volt a győri IKSZ által szervezett júliusi, oldott hangulatban
zajló politikai fórum vendége.

ért látogattak szívesen a sátorhoz.
Sokan érkeztek a kormány tevékenységével kapcsolatos kérdésekkel, ezáltal volt, hogy 1-1 fesztiválozó csapat akár egy órát is eltöltött
a kereszténydemokrata ifjakkal.
A „jószomszédi iszony” sem okozott gondot, ugyanis a civil téren az
összes politikai párt ifjúsági szervezete egymás mellett helyezkedett
el. Az IKSZ-esek szerint azonban ez

sose volt probléma, mindenki megfordult a másik sátránál és egészséges csipkelődés mellett tudtak kulturáltan politikai vitát folytatni.
Az aktivisták elmondása szerint
pihenni kevésbé tudtak, de a munka és a szórakozás helyet kapott
itt. Nappal civil tér, este koncertek
– hiszen a kereszténydemokrata
fiatalok is szeretnek és tudnak is
bulizni.

Megalakult az IKSZ Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei szervezete

Az ifjú kereszténydemokraták frissen alakult Borsod megyei szervezetének
élére Radomszki Leventét választották, alelnöknek Kalina Bernadettet,
illetve Solymosi Andrást, titkárnak pedig Madzin Botondot szavazták meg
a küldöttek.

Nyári akadémia Kisvárdán

Több mint 200 fiatal vett részt júliusban az IKSZ Itthon, Fiatalon, Szülőföldön Akadémiáján Kisvárdán, ahol többek között
kereszténydemokrata politikusok – például Juhász Hajnalka és Seszták Miklós (képünkön) országgyűlési képviselő és
Schanda Tamás államtitkár – tartott előadást az új nemzedék tagjainak.
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Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

Az idén alapítása 75. évfordulóját ünneplő Kereszténydemokrata Néppárt szellemi öröksége, az értékrend, amit alapítói létrehoztak, ma is iránymutató
– mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke június 18-án Budapesten.
FORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

KDNP.HU – MTI

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Semjén Zsolt a KDNP alapító köréhez tartozó Kovrig Béla amerikai
emigrációban írt, a magyarországi
katolikus demokratikus mozgalmakról szóló könyvének bemutatóján kiemelte: ha 1947-ben Barankovics István miniszterelnök lehetett
volna, személyében egy „közép-európai Adenauer” állt volna Magyarország élére. Nemcsak arról van szó,
hogy Barankovics István abszolút
felkészült ember volt, de egész Európában példátlan műveltségű és felkészültségű kör vette őt körül.
Óriási lehetőség volt a magyar
nemzet előtt 1947-ben, és bár a szovjet megszállás miatt Barankovics
István és köre nem kerülhetett hatalomra, az értékrend, amit létrehoztak, ma is útmutató – mondta a miniszterelnök-helyettes. Kitért arra:
a mai Fidesz–KDNP-koalíció – egy
tömegpárt és egy világnézeti párt
szövetsége – csírájában már 1947ben is megvolt, hiszen Barankovics
István úgy gondolta, hogy míg a
KDNP a világnézetet adja, addig a
kormányzáshoz szükséges „szavazó
tömeget” a Kisgazdapárt hozza.
Kovrig Béla könyvéből idézett, aki
szerint a keresztény párt kifejezetten
világnézeti, de nem egyházi vagy
felekezeti. Tehát nincs szándékban

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

az egyház körében és segítségével
tagokat toborozni. Az egyháznak
nincs és soha nem is volt pártja, de
lehetnek olyan pártok, amelyek az
egyház hit- és erkölcstanához közelebb állnak, mivel a keresztény
állameszme követelményének akarnak a közéletben érvényt szerezni.
Semjén Zsolt felidézte: Barankovics István végül akkor hagyta

el Magyarországot, amikor Rákosi
Mátyás tervbe vette egy Rómától
független magyar katolikus egyház
létrehozását.
Hölvényi György európai parlamenti képviselő szerint Kovrig
Béla könyve képet ad arról, hogy
az európai gondolkodásnak milyen bázisa volt Magyarországon
a harmincas évektől, majd hogyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

küzdöttek ugyanezek az emberek
az emigrációból, amerikai egyetemeken, könyvtárakban és szerzetesi szobákban, hogy megőrizzék
az európai és magyar értékeket.
A könyvből kitűnik, hogy a kereszténydemokrata
gondolkodás
alapja az ember teremtett volta. A
könyv másik sajátossága az a felelősség, amit szerzője a magyar nép

Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője,
Mészáros József, a Barankovics Alapítvány kuratóriumi elnöke,
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke és Petrás
Éva történész, a kötet szerkesztője
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rendezett társadalom
iránt érez a távolból
is – tette hozzá
alakításáért
Hölvényi
György.
Fontos
az
érdemibb
édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés
kapcsolattartás
Petrás Éva történész,
a könyv
szerkesztője ismertette: Kovrig Béla
Katolikus demokratikus és szociális
reformmozgalmak Magyarországon
című könyvét már amerikai állampolgárként, a Marquette Egyetem
szociológiaprofesszoraként írta az
Megjelent Ferenc
1950-es évek második
felétől 1961pápa Laudato si´
ig. Műve a magyar
politikezdetű katolikus
enciklikája
zálás
mi környezetszennyezés
ellen is panorámaképe.
védekezni kell
Eszmetörténeti, politikatörténeti és szociológiai megközelítések
váltogatott alkalmazásával, nemzedéki tagolásban, Széchenyi István
munkásságától indulva saját koráig
mutatja be és értékeli a katolikus
politikai gondolkodás fejlődését
Magyarországon.
Kovrig Béla 1990-ban született
Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen doktorált állam- és jogtudományokból. 1923tól Bethlen István miniszterelnök
személyi titkára volt, 1927-től a
Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium munkatársaként dolgozott.
Részt vett az 1928. évi öregségi és
rokkantsági biztosításról szóló törvény kidolgozásában. 1938-ban Imrédy Béla miniszterelnök felkérte a
Miniszterelnökség akkor alakuló új
ügyosztálya, az V. Társadalompolitikai Osztály vezetésére. Teleki Pál
miniszterelnöksége idején részt vett
a Nemzetpolitikai Szolgálat létrehozásában.
Teleki halála után a kolozsvári
egyetem dékánja, majd rektora lett.
Kovrig Béla pályáját meghatározta,
hogy katolikus közéleti szereplőként
tevékenykedett. Közéleti szerepnek
és a katolikus elkötelezettségének
köszönhetően kulcsszereplője lett
annak az Apor Vilmos győri püspök
által 1943 augusztusában összehívott megbeszélésnek, ahol döntöttek
a Katolikus Szociális Népmozgalom
(KSZN) létrehozásáról.
A KDNP elődjének tekinthető
szervezet céljául tűzte ki az ország
demokratikus és szociális megújulását a katolikus mozgalmak hozzájárulásával, valamint a „totalitarizmusokkal szembeni fellépést”. A
KSZN világi vezetőjeként küzdött
a szélsőjobboldal előretörése ellen
és részt vett az antifasiszta ellenállásban. Az alakuló KDNP-nek nem
kívánt elnöke lenni, mert a háború
után már nem akart részt venni a
politikai életben.
1945-től a Vallás- és Közoktatási
Minisztériumban dolgozott, majd a
Műszaki Egyetemen, később az Agrártudományi Egyetemen, 1947-től az
Egri Érseki Jogakadémián oktatott.
Korábbi politikai szerepvállalása miatt 1948-ban emigrálni kényszerült,
1949-től – 1962-ben bekövetkezett
haláláig – az Amerikai Egyesült Államokbeli Milwaukee-ban élt és az
ottani egyetemen tanított.

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.
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A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

Bemutatták Semjén Zsolt könyvének
magyar és lengyel nyelvű kiadását
Július 18-án egy másik könyvbemutatóra is sor került: a budapesti Lengyel Intézetben élénk érdeklődés mellett mutatták be Semjén Zsolt Földön és égen című könyvének új, kétnyelvű – magyar és lengyel – kiadását.

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

ozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a kemmáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
NP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
ngsúlyozta.

DNP.HU, MTI

enntartható fejlődés, a teremresztény emberek számára ez
munkra a teremtett világ véezet megóvásáról, a fejlődés
sáról szól, hanem arról, hogy
világ szépségét, rendjét, törnknek tartjuk a ránk bízott érndta Harrach Péter rövid
úlyozva: az ember ennek a vitönkre, és védenie kell azok-

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

Kiss-Rigó László szeged-csanádi katolikus püspök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke és
Szalai Attila író, publicista a könyvbemutatón
A kötetről Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök és Szalai Attila író, publicista, polonista,
a lengyel fordítás gazdája beszélgetett a szerzővel. A könyv eddig
angol, német és olasz fordításban is
megjelent, ahogyan a szerző utalt
rá, egyebek között azért, mert bár
Nyugat-Európában sokan egyetértenek a benne foglaltakkal, hazájukban már nem mondhatják ezt
így el. A lengyel fordítást azért is
fontosnak tekinti, mert a lengyelek
a hasonló történelem, mentalitás,
küldetés folytán jól értik a könyv
mondanivalóját.
Kilencedik könyvét Semjén Zsolt
azoknak ajánlja, akik érdeklődnek
a mai magyar kereszténydemokrácia iránt. Elmondása szerint ez nem
önálló kötet, hanem korábbi könyveinek letisztult kivonata, „egyéni gondolatok és élmények színes
kavalkádja”. Száz pontba szedve
foglalja össze benne a kereszténydemokráciáról, a magyarságról és
az egyházról szóló gondolatait, a
könyvet alapos jegyzetanyag, névés tárgymutató és részletes önéletrajz egészíti ki.
Semjén Zsolt teológiai doktor,
vallásszociológus, ennek megfelelően ebben a könyvében is – közérthetően megfogalmazva – filozófiai
és teológiai kérdések kerülnek előtérbe. „A kereszténységre való hivatkozás kérdése annak a kérdése,
hogy az Európai Uniónak lesz-e

lelke. Szellemi-kulturális közösség
lesz-e, vagy pusztán gazdasági vállalkozás? Márpedig – és erre a történelem a bizonyíték – jövője csak
akkor lesz, ha van szellemi tartalma.
A szerző szerint a keresztény
politikának és a keresztény politikusnak két dolgot kell egyszerre
megvalósítania: a tisztességet és
a hatékonyságot. A kereszténydemokrácia az egyház társadalmi
tanításán, a pápai szociális enciklikákon alapul, és a KDNP az egyetlen történelmi párt, az egyetlen ke-

resztényszociális párt és egyben az
egyetlen világnézeti párt. A keresztény tanításban – mint könyvében
írja – őseredeti egységben vannak
a ma jobboldalinak, illetve baloldalinak minősített tradicionális és
szociális alapértékek.
Barsi Balázs ferences szerzetes,
teológus előszavában minden, magát kereszténynek valló embernek
olvasásra ajánlotta és remek szellemi sűrítménynek nevezte Semjén
Zsolt könyvét. A könyv megjelenését a Barankovics Alapítvány támogatta.

Semjén Zsolt dedikálja kötetét Budapesten, a Lengyel Intézetben
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Nagy szellemek üdítő társaságában

kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

A protestáns Albert Schweitzerrel, a katolikus Assisi Ferenccel, és a görög ortodox Nikos Kazantzakis-szal a Filozófusok útján jártam
Boethius (480-524), a kiváló kora-középkori itáliai filozófus jutott eszembe
többször is a forró június-júliusi napokon, meg könyve a filozófia vigasztaló
voltáról. Vigasztalásnál is többet, felüdítő szellemi erőnlétet adó könyvecskéje Bibliám mellett újabban naponta
kezem ügyébe kerül. És ahogyan
képzeletben hűsítő árnyékot kerestem a heidelbergi Filozófusok útján,
hirtelen valóban szívderítő társaságot
pillantottam meg. Albert Schweitzert,
a nagy fehér doktort, Assisi Ferencet,
a középkor öko-költészetének legnagyobb katolikus alakját, amint a madarakhoz beszél, és Nikos Kazantzakis görög ortodox írót, amint éppen
Athénból idepillant Heidelbergbe. A
felüdítő találkozás néhány mozzanatát
örömmel osztom meg az Olvasókkal,
s ha kicsit belefeledkeznek e csodálatos találkozásba, bizonyára kevésbé
lesz forró a külső nyári kánikula. Így
is lehet hűsölni, s felüdülni, higgyék
el…És ez még ingyen is van...

(Elképzelem, amint ilyen kérdésekről az őserdőben beszélget kollégáival, látogatóival...). Meg Kantról
írt vagy húsz oldalnyi fejtegetését is
fellapozom. Ekkor hirtelen beugrik
emlékezetem könyvtárából, hogy
valamikor a ‚70-es évek végén lelki
nagymamám hozott ajándékba angliai tartózkodásáról három Nikos Kazantzakis-könyvet, a Zorba, a görög
akkor már világhírű írójától. Egyet az
újra megfeszített Krisztusról, egyet az
utolsó megkísértésről, s egyet Isten
szegénykéjéről, Assisi Ferencről.
Mi kötötte össze Lambaréne orvosát
és a görög írót? Az itáliai. Az, hogy az
Isten szegénykéje c. regényének a belső oldalán ez olvasható: „Dedikálom
könyvemet korunk Szent Ferencének,
Dr. Albert Schweitzernek”, akit a görög a dzsungelek doktorának is nevezett. Nos, kész a fantasztikus csillagállás, a nagy együttállás a forró 2019-es
nyári égbolton fölöttem Budaörsön és
Heidelbergben... Lássuk csak!

HOGYAN SZÜLETNEK A
NAGY SZELLEMI TALÁLKOZÁSOK?
Például úgy, amint az velem is történt.
S bárkivel, aki némi szellemi nyitottsággal él, ez előfordulhat. Próbáltam
magamban legyőzni leredőnyözött
lakásunk csúcsmelegeit, s mint annyiszor, most is a hűtött tea mellett a gondolat Mont Blanc-i csúcsai és előhegyei
felé igyekeztem. Eszembe jutott, hogy
Kálvin olykor fiatalabb korában kilovagolt a Genfi-tó környéki vidékre, s
szép időben a távoli hegyóriás hófödte
csúcsaira pillantva mintegy lelki hűsítőfürdőt vett. A látvány virtuális élményével temperálta magát – már akkor,
jó 450 éve. Miért ne lehetne ezt nekem
is megtenni? Igaz, csak Heidelbergig, a
Filozófusok útjáig vitt élményeim vágtázó szekere. Az pedig valóban csoda
volt, amivel találkoztam.

HALHATATLANOK
CSILLAGKÉPE – VONZÓ
TÜKRÖZŐDÉSÜK BENNEM
Rögtön elkezdtem tüsténkedni, a
szellemi izgalom feledtette velem a
szív- és vérnyomáspróbáló forróságot.
Vonzásukban egyszerre elkezdtem nagyon frissnek érezni magamat. Assisi
Ferencről azonnal beugrott pár dolog.
Az erdő vadjaihoz szóló prédikációi,
versei, és az imák. Ő is nagy melegeket élt meg Itáliában, mint Athénban
Kazantzakis is, hogy a gaboni őserdei
izzó páráról már ne is tegyek említést.
Assisi Ferencnek az imájából viszont
legalább ennyit: „Uram, adj türelmet,
hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni”. Például ezen a 37 fokos melegen. Szeretem őt öko-versek, a természetlíra megszemélyesítőjének is
nevezni, csak úgy sorjáznak mondatai
emlékezetemben, miként a plitvicei
tavak zubogói:
„Húgocskáim, madarak! Ti igen
sokkal tartoztok a Teremtőnek, azért
mindig és mindenütt kötelesek vagytok
dicsérni őt. Mert kétszeres, sőt háromszoros ruházattal látott el benneteket;
szabadságot adott nektek, oda röpülhettek, ahová akartok; Noé bárkájában megőrizte fajotokat, hogy ki ne
vesszetek. Hálával tartoztok a levegőért, amelynek uraivá tett. Azután gondoljátok meg, hogy se nem vettek, se
nem arattok, Isten mégis gondoskodik
rólatok. Inni ad a folyókból és forrásokból, menedéket nyújt a hegyekben
és völgyekben, helyet biztosít a fészekrakáshoz a fák lombos ágain. Azután
még fonni és szőni sem tudtok, Isten ru-

SCHWEITZER VOLT A
SZELLEMI „BEHÍVÓM”
E KÜLÖNÖS NYÁRI
TÖRTÉNETBE
A nagy lambarénei fehér orvos, a protestáns igehirdető, a nagyszerű Bach-orgonista és orgonaépítő műveinek
ötkötetes német kiadásához nyúltam,
elkezdtem olvasni már sokadszor
nagyszerű második kötetét az európai kultúra 20. századi bukásáról és
újraépüléséről, a kultúra és az etika
nélkülözhetetlen kölcsönösségéről, és
kultúretikai, etikatörténeti eszmefuttatásait. Lenyűgöző tiszta stílusban és
gondolatmenettel fejteget olykor nehéz kérdéseket is.
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A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

ház föl benneteket és fiókáitokat. Jóté- azoknak, akik ismerik mindkettőnket.
Megjelent Ferenc
teményeiből, amelyekkel elhalmozott, Meg kell próbáljad, hogy találkozzál
pápa Laudato si´
láthatjátok, mennyire szeret Teremtő- velünk. Augusztus 8-tól Günsbachban
kezdetű enciklikája
tök. Őrizkedjetek tehát húgocskáim,
a környezetszennyezés
leszek, ahol ellen
befejezném
A lelki-szellemi
is védekezni kella munkámat
hálátlanság bűnétől, s azon legyetek, Bach zenéjéről. Hogyan lesz lehetséhogy szüntelenül áldjátok Istent.”
ges a találkozó? Az lenne a legjobb, ha
Rögtön az is eszembe jutott, mi- Günsbachba jönnél. Ott háborítatlanul
ként bábáskodott Albert Schweitzer beszélgethetnénk.
nem csak a fekete babaváró anyák
Szívélyes üdvözlettel, Albert Schwevagy a leprás gyermekek mellett, ha- itzer”.
nem az is, hogyan gondozta heteken
Ekkorra már megjelent az a könyve
át töröttlábú őzikéjét vagy madarait. Nikos Kazantzakisnak, ami Isten szeÉlve, gyakorolva, s nem csak fejteget- génykéjéről szól, ez 1953-ban került
ve nagy életvédő felismerését: Élni és az olvasók elé. Feltételezhetően a beléltetni – nem csak élni hagyni, hanem ső oldalra, Schweitzernek írt nyomaktívan, fáradhatatlanul éltetni (leben tatott dedikálás híre eljuthatott hozzá
lassen!).
Lambarénebe, talán éppen úgy, hogy
Eleni, a görög író felesége írhatta meg
PÁRATLAN FOTÓK ÉS
a jó hírt, amire a lambarénei válasz
LEVÉLVÁLTÁS NYOMÁRA
éppen a meghívás lett. A találkozás
BUKKANTAM – A
1955. augusztus 11-én valóban létreFELFEDEZÉS ÖRÖME
jött, erről szólnak a fotók is, és még
Nos, a nagy külső nyári forróság a valami. Nikos Kazantzakis feljegyzébelső izgalom mellett már fel sem se a Grecói levélből:
tűnt, ugyanis ráakadtam Kazantzak„Nagyon igyekeztem, tüsténkedtem,
is görögországi állandó kiállításának ezen az augusztusi délutánon, amikor
anyagában három olyan fotóra, ami lerövidítettem az utat az apró falu felé,
megörökíti Albert Schweitzer és Ni- az alsacei (elzászi) erdőn keresztül...”.
kos Kazantzakis találkozását a svájci
Az európai keresztyén kultúrának e
Günsbachban, a dzsungel doktorának két magasszintű művelője, a keleti véotthonában, illetve környékén. És si- geken, a görög tájakon az ortodox Nikerült megtalálni további kutakodás kos Kazantzakis, s a nyugati végeken
után azt a néhány levéltöredéknyi felnőtt és oda Afrikából – olykor önmondatot is, amit az istenáldotta pro- ként, olykor parancsra – vissza-vis�testáns zseni és a görög zseni váltott szatérő protestáns őrálló, a kultúrfiegymással. Ezeket a nagy nyári „talál- lozófus és mélyen Jézus-hívő Albert
mányaimat” fordításomban megosz- Schweitzer 64 évvel ezelőtti találkozása, s mindkettőjükben Assisi Ferenc
tom Kedves Olvasóimmal.
1955. augusztus jól temperált egyik jelenlévő szellemisége, lelkisége a
nyári napján jött létre a találkozás. heidelbergi Filozófusok útján történt
Kazantzakist elkísérte felesége, Eleni találkozásban velük nem csak boldogis. Az első kép a lakás bejáratánál ké- gá, hanem csodálatosan frissé tette
szült, a másik vidám jelent a hegyolda- szívemet – Budaörsön, 2019 forró
lon, szokatlan, félig fekvő helyzetben nyárelején. De jó, hogy ilyen szellemi
heverészik a társaság. Schweitzeren találkozások, vakációk, igazi felüdükissé félrecsapott kalap látható. Talán lések is léteznek még a klímaizzásban
fújdogált az augusztusi alpesalji szél? forrongó, sóhajtozó föld lakói között
A harmadik azt a pillanatot örökíti és javára…Bennünk és nekünk...
Nem tudom, miért, nekem mindemeg, amint Eleni nagy érdeklődéssel
zek nyomán ezt az Igét juttatta eszemfigyel, csodálkozik rá Schweitzerre.
Aminek még jobban örülök, ráta- be a Lélek: „akinek van, annak adatik,
láltam két olyan levéltöredékre, amit és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól
franciául váltottak egymással. Erede- az is elvétetik, amije van” (Mt 13,12) –
tileg Eleni Kazantzakis írhatott levelet és még ezt: „Boldog ember az, aki…
még Lambarénébe, feltételezhetően eb- az ÚR törvényében gyönyörködik, és
ben „jelentkeztek” be hozzá. Kazantz- az ő törvényéről elmélkedik éjjel-napakisék ugyanis 1955 augusztusában pal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé
Luganóban pihentek, ezzel a tartózko- ültetett fa, amely idejében megtermi
dással tervezték összekötni a látogatást gyümölcsét, és nem hervad el a lombja” (Zsolt 1,1-3). Köszönet ezért Albert
és találkozást Schweitzerrel.
1955. június 29-én, a gaboni Lam- Schweitzernek, Assisi Ferencnek és
barénéből küldte válaszát a fehér dok- Nikos Kazantzakisnak is...
tor, melyben ezt írja:
„Mivel sokat hallottam rólad, tudom
A szerző a KDNP Protestáns
hogy ugyanabba a lelki (spirituális)
Műhely külügyi igazgatója
családba tartozunk – nyilvánvaló ez
FORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –
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Miklós Péter:

A Hunyadiak emlékezete a két világháború
közötti Magyarországon

kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

A napokban emlékeztünk a világraszóló nándorfehérvári diadalra, amikor Hunyadi katonái és Kapisztrán keresztesei a keresztény Európát, benne
Magyarországot védték az oszmán hadaktól. A törökellenes küzdelmet „örökségül” megkapta Hunyadi Mátyás is, kinek uralkodása alatt a középkori
magyar állam utolsó
fénykorát élte. A Hunyadiak azóta is kapaszkodót jelentenek, példájuk erőt és reményt ad a magyarságnak minden korban. TriaMegjelent Ferenc
pápa Laudato si´
non százéves évfordulójához
közeledve érdemes megvizsgálni, hogyan értékelték a békediktátum aláírását követő évtizedekben a Hunyadiak honvédő
kezdetű enciklikája
és nemzetmentő helytállását, illetve milyen párhuzamokat véltek felfedezni a történelmi magyar dinasztia és a Horthy-család között.

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

ozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a kemmáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
NP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
ngsúlyozta.

DNP.HU, MTI

enntartható fejlődés, a teremresztény emberek számára ez
munkra a teremtett világ véezet megóvásáról, a fejlődés
sáról szól, hanem arról, hogy
világ szépségét, rendjét, törnknek tartjuk a ránk bízott érndta Harrach Péter rövid
úlyozva: az ember ennek a vitönkre, és védenie kell azok-

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan

A Hunyadi-kultusz politikai dimenziója
és eszmetörténeti megjelenése a két világháború között sajátos lendületet kapott. A Hunyadi család legjelentősebb
tagjai – Hunyadi János kormányzó és
Hunyadi Mátyás király – Magyarország
vezetőinek sorában a nagy államférfiak
között vannak számon tartva. Mátyás
király kifejezetten mint az állam területét
növelő, az ország határait védő, a gazdaságot stabilizáló és a politikai megosztottságot megszüntető uralkodó kapott
helyet a magyar történeti emlékezetben.
Egyrészt Mátyás alakja a humanista
hagyomány révén jelen volt a közgondolkodásban, az udvari kultúrában, s később
a ponyvairodalmunknak is kedvelt hőse
lett. De nem csak az udvari vagy az elit
kultúra, hanem a népi hagyományvilág
is magáévá tudta tenni Hunyadi Mátyás
karakterét. Részben balkáni, részben
közép-európai gyökerű vándormotívumokból épülő történeteknek vált hősévé
(amelyeknek vagy van valóságalapjuk
vagy nincs), de a magyar „néplélek” is
azonosulni tudott ezekkel a történetekkel, s népdalok, népballadák, népmondák, népmesék alakjává vált.
Mátyás tehát „népi hősként” és „jó
királyként” maradt meg a történeti emlékezetben, amely tartalmat csak erősítette az oktatás tizenkilencedik századi
intézményesülése. Az elemi iskolahálózat kialakulásával a nemzeti történelmi
narratívák már az iskola színterében is
megjelentek (s minden korábbinál szélesebb tömegekhez értek el), s ebben fajsúlyos helye volt Mátyás királynak, az
államalapító Szent István, vagy a „honszerző” Árpád nagyfejedelem mellett.
Olyan történelmi szereplő volt Mátyás, akit az 1870-es évektől mindenki
ismert, aki járt iskolába. Az 1920 után
létrejövő politikai kurzus éppen ezért
tudott alakjában „előképet” keresni és
találni magának. Hiszen mi a jó politikai
kommunikáció és jó hatalmi reprezentáció alapja? Olyan tudati tartalmakra –
esetünkben olyan történelmi előképekre
és párhuzamokra – kell építeni, amelyet
mindenki ismer.
A magyar történelmi narratívák és a
magyar nemzeteszme alakulása szempontjából nagyon fontos cezúra az 1920.
év. A Horthy-korszakban az állami
reprezentációban a politikai elitnek a
Hunyadiakhoz való viszonya alapvető
kérdés lett. 1920-ban ugyanis létrejött a
független Magyarország – közel fél évezred után. Hiszen a török megszállás,
később a Habsburg-birodalom részeként
való, majd Osztrák–Magyar MonarchiFORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

ában megvalósult korlátozott szuverenitás után hazánk független állammá vált.
Azonban ennek a független államiságnak súlyos volt az ára: megszűnt az egykori történelmi Magyar Királyság.
A történelmi magyar állam szétesése, Magyarország gazdasági erőforrásai
jelentős részének elvesztése, a magyar
lakosság jókora hányadának idegen uralom alá való kerülése traumatizálta az
egész magyar társadalmat. S nagyon
hamar „nemzeti hősök” és „nemzeti példaképek” után kellett néznie a kiépülő
rendszer propagandájának. Nemcsak a
tankönyvekben, nemcsak a történetírásban, nemcsak az utcanevekben, a cserkészcsapatok elnevezésében, az iskolák
és egyéb oktatási intézmények névválasztásában, hanem aztán később a hivatalos állami reprezentációban is igen
fontossá volt a Hunyadi-család (és ezzel
párhuzamosan a Rákóczi-dinasztia is,
amelynek tagjai szintén a nemzeti függetlenséget jelenítették meg).
A Trianonra és az 1918–1920 közötti
időszakra – ahogy Salamon Konrád történész nevezi: „nemzeti önpusztításra”
– új nemzeti programmal kellett válaszolni. Hiszen 1920-ban két dolgot fogalmaztak meg az akkor újraszerveződő politikai életnek a reprezentánsai. Egyrészt,
hogy Magyarországot független és – ismét – „történelmi méretű” országgá kell
tenni, másrészt, hogy Magyarországot
meg kell védeni a „pogányságtól”. Nem
az Oszmán Birodalomtól, mint a tizenötödik században, Hunyadiék idején, hanem a korabeli jobboldali nyelvezetben
„vörös pogányságnak” nevezett kommunizmustól. Ekkorra ugyanis már túl volt
a magyar társadalom az első kommunista diktatúra, az 1919 márciusa és augusztusa közötti tanácsköztársaság terrorján.
Politikai program volt tehát a Hunyadi-család emlegetése, tartalma pedig elsősorban a nemzeti függetlenség és az állam területi gyarapodása. Emellett – s ez
sem hagyható figyelmen kívül – nemzeti
dinasztia is a Hunyadi, ráadásul magyar
történelmünk egyik legjelentősebb uralkodódinasztiája (Mátyás magyar és cseh
királysága mellett Hunyadi János a bolgár király, Corvin János pedig a Bosznia
királya címet viselte).
Emellett más történelmi analógia is
kínálkozott: Hunyadi János – igaz, egy
fiatalkorú király „mellett” – éppúgy a
Magyar Királyság országgyűlése által
választott kormányzóként gyakorolta
az uralkodói jogokat, mint Horthy Miklós. A Hunyadi-Horthy-párhuzam már
a korszak elején kézenfekvőnek látszott.

A Szeged-alsóvárosi ferences páter,
Zadravecz István 1919-ben a Szegeden
megszálló Horthy Miklóssal hamar barátságot kötött, s a város rabbijával, Lőw
Immánuellel együtt áldotta meg a Nemzeti Hadsereg zászlaját. Zadravecz ezt
követően számtalanszor nevezte Horthyt
„új Hunyadi Jánosnak”, önmagára pedig
többször Kapisztránként utalt.
Ez aztán különös jelentőséget kapott később, a korszak végén, amikor
a kormányzói jogkör bővítésre került,
s amikor a közvéleményben – ugyan a
kormányzói család támogatása nélkül,
de lehet, hogy bizonyos kormánykörök
támogatásával – megjelent a dinasztiaalapítás gondolata. Akkor Hunyadi János
kormányzó és Hunyadi Mátyás király
alakja jó analógiaként szolgált Horthy
Miklós kormányzó unokájának, Horthy
Istvánnak, ahogy a korszakban emlegették: „Istvánkának” az esetleges magyar
trónra léptetésére (amelynek politikai
realitása ugyan nem volt, de a közvéleménybe bizonyos röpiratokon, újságcikkeken és egyéb informális módokon
mégiscsak eljutott).
A független Magyarország fogalma és
a nemzeti dinasztia dicsőséges múltjának
a jelenben való értelmezése mellett a Hunyadiak állami kultuszának szempontjából fontos volt – s ezzel a két világháború
közötti magyar tudománypolitika és
kultúrdiplomácia tökéletesen tisztában
is volt –, hogy a magyar történelemnek
talán egyetlen, de mindenképpen legfajsúlyosabb világtörténelmi szereplője
nem más, mint Hunyadi János. Mégpedig a nándorfehérvári sikere és a nagyszámú, Kapisztrán Szent János vezette
és szervezte európai keresztény sereg
élén megszerzett pozíciói (amelyekkel
lényegében fél évszázadra véget vetett a
török hódításnak balkáni, vagy legalábbis észak-balkáni színtéren) révén.
Hogyan jelent meg a mindennapokban
a Hunyadiak alakja a két világháború
közötti Magyarországon? Elsősorban
– mint már említettem – a tankönyvek
lapjain, az egyesület-, intézmény- és
közterület stb. elnevezésekben, de ott
volt abban a struktúrában is, amit mindenki használt: a pénzrendszerben. A
bankjegyeken mindenki láthatta Mátyás
királyt, mégpedig a százpengősön bevezetésétől kezdve egészen 1945–1946-ig.
Az állam reprezentációjában a Hunyadiak hangsúlyos pozícionáltságának egy
fontos megnyilvánulása volt a kitüntetések rendjében a Corvin-lánc, -érem és
-koszorú bevezetése. A második legmagasabb állami kitüntetés volt 1930 óta

Magyarországon a Corvin-lánc, amelyet
kezdetben tíz, később tizenkét, majd tizenöt személy viselhetett egyszerre. A
magyar kultúra és szellemi élet reprezentánsai közül választották ki őket először
Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter javaslatára, s a magyar
állam függetlenségét – hiszen akkor volt
tíz éve független Magyarország – és a
Hunyadiak dicső korszakát idéző tartalommal és külsőségek között adták át a
Corvin-láncokat. Ügyelve arra, hogy a
magyar szellemi élet és kultúra számos
területe – a képzőművészettől a zenén
át, a tudomány- és oktatáspolitikától a
vallási életig – megfelelő módon reprezentálva legyen. Ennek jegyében Ravasz
László református püspök, Klebelsberg
Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter (mint tudós történész), Berzeviczy
Albert egykori miniszter, akadémiai
elnök vagy Dohnányi Ernő zeneszerző
egyaránt a Corvin-lánc első tulajdonosai között volt.
A Hunyadiak kultuszához csak marginálisan csatlakozik ugyan a két háború közötti Szent Korona-tan, viszont
történelmi előképét részben Hunyadi
János kormányzóságában fedezte föl.
1921-ben ugyan a magyar törvényhozás, a nemzetgyűlés döntött arról, hogy
Magyarország királyi trónját nem tölti
be, sőt a Habsburg-Lotharingiai-házat
megfosztja a királyság betöltésének jogától, azonban Magyarország történeti
alkotmányának és ezer éves hagyományának megfelelően, Magyarország
államformája királyság maradt, s csak
ideiglenesen választottak kormányzót
az állam élére.
A Szent Korona – mint a magyar állam és alkotmányosság szimbóluma –
fölértékelődött és a korszak alkotmányjogászai dolgoztak ki konstrukciókat a
Szent Korona nevében való alkotmányos
hatalomgyakorlásra és jogalkotásra,
vagy éppen a bírósági ítéletek kimondására. A Szent Koronának a nevében
a tizenötödik században Hunyadi János
kormányzó adott ki okleveleket – és erre
a történeti előzményre természetesen a
két világháború között is hivatkoztak.
A már említetteken kívül a két háború
közötti magyar politika „Mindent vis�sza!” jelszavának jó történelmi előképe is
volt a két Hunyadi karaktere.

A szerző c. főiskolai tanár,
múzeumigazgató,
a KDNP Csongrád megyei titkára
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Latorcai János:

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Üzenet az ifjú kollégákhoz

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”
Magnifice Domine Rektor!
Igen tisztelt Bíró István Dékán Úr!
Tisztelt Ünnepi Ülés!
Kedves frissen végezett Mérnök
Kollégák!
Szentgyörgyi Albertnek a helyhez
és az alkalomhoz illő mondásával köszöntöm Önöket, amikor köszönetet
mondok azért, hogy a Mérnöki Kar
díszpolgárainak sorába emelt.
Köszönöm a megtiszteltetést és a
lehetőséget, hogy ezen alkalomból köszönthetem a mérnöki diplomájukat
most kézhez kapó ifjú kollégáinkat.
Kívánom, hogy az életben találják
meg azt a munkát, amit valóban szeretni fognak, s ami az örökké változó
világban biztonságot, megélhetést és
eredményeket hoz majd az életükbe.
Ötvennégy évvel ezelőtt magam is
így álltam életem első diplomájának
átvételekor, s hallgattam Sályi István
rektor úr számomra egy életre fontossá vált szavait, melyben arra hívott föl
bennünket, hogy az újra és a jóra való
törekvés a mérnöki munka igazi szépsége. Ez az út sokszor nehezen járható
és buktatókkal is teli, de csüggedni sohasem szabad.
E buktatókon persze könnyebb átjutni, ha van olyan kolléga, akihez bizalommal fordulhatunk. Számomra az
egyik ilyen meghatározó személy Dr.
Fábry György professzor úr volt. Ezért
is külön megtiszteltetés, hogy díszpolgári kitüntetésemet vele együtt vehettem át.
Ő volt az az iskolateremtő kiemelkedő személy, aki a vegyipari és élelmiszeripari műszaki felsőoktatásban a

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

FORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

szakirányú képzést szinte minden helyen legalább egy új meghatározó tanszékkel, intézettel gyarapította.
Példaként említetem, hogy itt, Szegeden, az Élelmiszeripari Főiskola létrehozásában vállalt úttörő szerepével
járult hozzá a Mérnökkar megteremtéséhez.
Már akkor nagy megtiszteltetés volt
számomra, hogy ebben az embert próbáló feladatban az ő vezetésével magam is részt vehettem, és a Kar munkájában mind a mai napig részt is veszek.
Kedves Ifjú Kollégák!
Az elmúlt évek záróvizsgáin szerzett
tapasztalatim alapján nyugodt szívvel
kijelenthetem, hogy Önök itt, Szegeden
tanáraik révén biztos tudást szereztek,
mely megfelelő alapot szolgáltat szakmai életútjuk sikeréhez.
Kívánom, hogy a mai kort annyira
átható és jellemző kihívásban, a versenyben úgy adjanak teret az önökben
lévő értékek kiteljesedésének, hogy

nyitottak és befogadóak maradjanak.
Soha ne feledjék, hogy a szakmai
tudás változó világunkban folyton
frissítésre szorul, ezért törekedjenek
tudásuk, ismereteik bővítésére. Munkájukban legyenek alaposak és precízek, mert hibázni nem lehet! A kezdeti
szakmai tévedések ugyan megbocsáthatók, egy új eljárás, egy új technológia bevezetése vagy egy új konstrukció
hiányosságai pótolhatók, javíthatók, de
az emberi hibák, a másik lekezelése,
véleményének semmibe vevése csak
nehezen bocsátható meg.
Vigyázzanak arra, hogy a viták hevében használt szavaik nehogy megütközést keltsenek. A sértésszámba
menő kijelentéseket és minősítéseket
lehet, hogy az idő jótékony hatásaként
elfelejtik majd, de soha nem fogják feledni, hogyan érezték magukat szavaiktól.
Vigyázzanak a családjukra, mert az
alkotás alapfeltétele a kiegyensúlyozott

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

családi élet.
Mondjanak köszönetet tanáraiknak,
szeretteiknek, különösen szüleiknek,
akik iskolai, egyetemi éveik alatt a biztonságot jelentették az Önök számára.
Soha ne felejtsék, hogy honnan származnak, legyenek büszkék nemzetükre, magyarságukra és véssék szívükbe
Kölcsey szavait: a Haza minden előtt!
E gondolatokkal gratulálok mindannyiuknak és köszönöm még egyszer
a Mérnöki Kar díszpolgári kitüntetését.
Isten éltessen valamennyiünket!
Dr. Latorcai János gépészmérnököt,
az Országgyűlés alelnökét, a KDNP
országos választmányi elnökét a
„Szegedi Tudományegyetem Mérnöki
Kar díszpolgára” címmel tüntette
ki a patinás egyetem fakultása.
A kitüntetést a kar diplomaosztó
ünnepségén adták át. A fenti beszéd
ebből az alkalomból hangzott el.

Surján László:

Az európai egység vége felé haladunk
Vlagyimir Putyin nemrégiben interjút
adott a Financial Timesnak, amelyben
eltemette a liberális eszmét, mondván,
hogy nincs igényük rá az embereknek.
Ez az ő véleménye, amelynek a helyes
vagy téves volta azon múlik, hogy
miként határozzuk meg a liberalizmus
fogalmát. A liberális szó gyakorta a
demokrácia jelzőjeként szerepel, s a
liberális demokráciát a mai világrend
alapjának hirdetik. Hogy ebből az
alapból hiányzik-e már a liberalizmus,
arról lehetne vitatkozni, de ennél
fontosabb kérdést is fel kell vetnünk.
Van-e még demokrácia, amit az
Európai Parlament az újjáalakulási
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folyamatban durván semmibe vett?
Azzal, hogy a vezető tisztségek,
jelesül a bizottsági elnökségek
odaítélésekor három jelöltet is politikai
szempontok alapján kigolyóztak, a
demokrácia értelmét tagadták meg. Az
Európai Parlament eljárási szabályzata
szerint a bizottságok összetételének
tükröznie kell a parlament politikai
összetételét. Ez értelem szerint
vonatkozik a bizottságok vezetésére
is. Magyarországon, ahol az ellenzék
és az európai baloldal szerint diktatúra
van, az Országgyűlés tizenöt állandó
bizottságából ötnek ellenzéki az
elnöke, ami pontosan a kétharmadnak

megfelelő arány. Az alelnökök
párthovatartozása szintén a választási
eredményeket tükrözi.
Hasonló méltányosság az Európai
Parlamentben
is
érvényesült
mindeddig, sőt a jelölések szintjén
idén is. A baloldali frakciók azonban
fellázadtak, és a jelölés formális
jóváhagyása helyett a mezőgazdasági
és
vidékfejlesztési
bizottságban
leszavazták a francia Maxette
Pirbakast, az Identitás és Demokrácia
(ID) frakció (idetartozik például
az olasz Liga és a francia Nemzeti
Tömörülés) jelöltjét. Szégyenszemre
a néppárti Norbert Lins elfogadta a

jelölést, és meg is választották.
Az alelnökök megválasztását
elhalasztották. Hasonló botrány volt
a foglalkoztatás és szociális ügyek
bizottságánál is, ahol leszavazták
az Európai Konzervatívok és
Reformisták (ECR) frakciójához
tartozó volt lengyel miniszterelnököt,
Beata Szydlót. Ebben a testületben
az összes vezető megválasztását
elhalasztották.
Leszavazták
a
Nemzeti Tömörülés képviselőjét,
Gilles Lebretont is, akit a jogi ügyek
bizottság elnöki tisztségére jelöltek. A
pozíciót végül Lucy Nethsingha brit
liberális képviselő vitte el.
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Parkoló volt,
Felelősek vagyunk
a
Tudjuk,
a Fidesz
jelöltjei
ellen is
közösségi
rendezett társadalom
tér lesz
tusakodtak,
az ötalakításáért
alelnökjelölt közül
édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kettőt mégis megválasztottak,
a három
kapcsolattartás
másik esetben pedig elhalasztották a
szavazást.
Az egész történet az Európai
Parlament szégyene. A halasztások
révén a parlament vezetésének
most van ideje helyrehozni a hibát.
Volt már erre Megjelent
példa,Ferencamikor egy
pápa Laudato si´jelöltet
közismerten katolikus
nem
kezdetű enciklikája
akartak megválasztani a női bizottság
mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
elnökének, de a lázongó baloldalt akkor
sikerült észhez téríteni. Persze még
Joseph Daul volt a néppárti frakció
elnöke, aki nagyon harcosan lépett
fel a néppárti jelölt, a szlovák Anna
Záborská érdekében. Hogy Manfred
Weber mit tud, az most kiderül, de
nagy reményeim nincsenek.
Az Európai Parlament tehát

ág

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

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

ozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a kemmáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
NP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
ngsúlyozta.

DNP.HU, MTI

enntartható fejlődés, a teremresztény emberek számára ez
munkra a teremtett világ véezet megóvásáról, a fejlődés
sáról szól, hanem arról, hogy
világ szépségét, rendjét, törnknek tartjuk a ránk bízott érndta Harrach Péter rövid
úlyozva: az ember ennek a vitönkre, és védenie kell azok-

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

letért a demokrácia útjáról és a
véleménydiktatúrának nyitott teret.
Érdemes a történeteket a liberalizmus
oldaláról is vizsgálni. Úgy tűnik, nem
azért halott a liberalizmus, mert a
választóknak, ahogy Putyin véli, nincs
rá igényük, hanem azért, mert a hívei
megtagadták. Ha liberális lennék,
tisztelném a másik ember véleményét
és tolerálnám az enyémtől eltérő
eszméket. Az Európai Parlamentben
a magukat liberálisnak hirdetők a
szocialistákkal és a zöldekkel karöltve
nem fogadják el, hogy valakinek
más a véleménye, mint nekik. Ez a
liberalizmus valódi halála.
Érdekes a Politico hozzáállása. Ez
a lényegében liberális orgánum nem
ünnepel. Minden kommentár nélkül
közli a történteket, és figyelmeztet a
veszélyekre. Idézi Szájer Józsefet, aki

a levezető elnök volt a jogi bizottság
ülésén. Szájer emlékeztetett, hogy
negyvenéves gyakorlatot sértenek meg
a képviselők, aminek beláthatatlan
következményei lehetnek. Az egyik
bomba már most robbanhat: Ursula
von der Leyen támogatása a szocialista
és zöldfrakciókban finoman szólva
mérsékelt. Ha a most megsértett
frakciók nem szavazzák meg,
korántsem biztos, hogy többséget
kap. Ettől ugyan az unió még azonnal
nem esik szét, de nevetséges lesz.
A nevetségesség pedig politikai
értelemben öl.
A liberális demokrácia Európában
halálos sebet kapott. Az unió –
két különböző szempont alapján
– élesen megosztott. Az egyik
pártszempontoktól független: a 2004
után taggá lett országok egyetlen vezető
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posztot nem kaptak, másodrendű
európaiaknak tekinthetők. A másik
szempont politikai: a magukat Európapártiaknak kikiáltók és az unió jelenlegi
működését bírálók között húzódik.
Az Európa-ellenes brexithívők egy
harmadik csoportot alkotnának, bár
az állítólagos Európa-pártiak szívesen
összemossák őket a többiekkel. Egy
belsőleg megosztott unió nem tud
megfelelni a kor kihívásainak, mert a
megosztottság döntésképtelenné teszi a
szervezetet.
A baloldali pártok liberálisnak
hazudott handabandázása és a régi
tagállamok önzése az európai egység
sírásója lehet.
A szerző az Európai Parlament volt
alelnöke, a KDNP tiszteletbeli elnöke

Azbej Tristan:

Nem engedjük, hogy Soros alapítványai
gyűlöletet zúdítsanak Európára!
Két választás között vagyunk, illő, hogy egy pillanatfelvételt készítsünk nemcsak a jelenről, de a közelmúltról és a közeljövőről is. Az európai parlamenti
választás van mögöttünk és az önkormányzati választás pedig előttünk. A legfontosabb kérdés természetesen az, hogy melyik politikai erő mit képvisel,
de előtte talán az eredményről és a technikáról néhány szót.
Soros György alakulatai mindig azokban a bűntettekben vétkesek, amelyekkel médiabirodalmukon keresztül támadják a határok és nemzetek nélküli,
kozmopolita világ hagymázas eszméjének ellenálló szabad országokat.
A jogállamiság deficitjéről beszélnek
azok, akik demokratikusan megválasztott nemzeti kormányokat próbálnak
megbuktatni. Azt, hogy a spekuláns
emberei hogyan hekkelik meg a médiát, sőt egész választásokat, bemutatják a DC Leaks által kiszivárogtatott
anyagok. A nyílt társadalmak ideája
mögé elbújó gyűlöletmenedzserek a
tudományos és akadémiai élet függetlenségéről szónokolnak, miközben a
Soros-egyetem élére egy levitézlett,
szélsőségesen liberális pártpolitikust,
Michael Ignatieffet nevezték ki rektornak, aki korábban a Kanadai Liberális
Párt elnöke volt. Annak pedig külön
pikantériája van, hogy az, amikor Kanadában a Trinity Western University
egyetemet keresztény világnézeti alapja miatt ellehetetlenítették, nem zavarta
Soros jogvédőit.
Legutóbb pedig újabb mélységbe
süllyedtek, amikor a roma holokauszt
áldozatainak emlékét használták fel,
egy kiadós kormánygyalázásra. Ritkán
látni olyan hazugságokkal teli, tényszerűtlen közleményt, mint amilyet az
Open Society Foundation-nek (Nyílt
Társadalom Alapítvány) sikerült produkálnia.
A Nyílt Társadalom Alapítványnak
a Nehru parkban található Roma Holokauszt Emlékmű – a leghatározottabban elítélendő – megrongálása kapcsán
kiadott közleményét néhány logikai
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bukfenc, morális sasszé, és propagandisztikus bakugrás után sikerült úgy
megkomponálni, mintha Orbán Viktor
és kormánya tehetne a vandálkodásról.
Ezt a mutatványt – miután alapvetően a „triggerelés” a célja – érdemes
higgadtan értékelni: gyűlöletkeltéssel
vádolják azt az Orbán-kormányt, amelyik a Hungary Helps révén a világon
egyedülálló, és komoly nemzetközi elismerésnek örvendő programot
indított a vallásuk miatt üldözöttek
megóvása érdekében. Az a szervezet
teszi ezt, amelyik azon dolgozik, hogy
gond nélkül beengedhessék Európába
a migránsinvázióval érkező, az áradat
kicsiny, de gyilkos részét kitevő, semmilyen más hitrendszert nem toleráló,
keresztényeket, zsidó embereket és
minden más világnézetű közösséget üldöző, terror eszközeivel pusztítani akaró, szélsőséges iszlamizmust.
Romagyűlölet szításával vádolják
azokat a kormánypártokat, amelyeknek
roma származású képviselőnője, Járóka
Lívia éppen most lett az Európai Parlament alelnöke, annak ellenére, hogy
Soros magyar politikai marionettbábjai
nem szavazták meg. Azt az Orbán-kormányt vádolják romagyűlölet szításával, amelyik négy év alatt megháromszorozta a nemzetiségek támogatását.
Homofóbia gerjesztésével vádolják
azt az Orbán-kormányt, amelyik biztonságot garantálva, megkülönböztetés
nélkül megvédi minden honfitársunk
emberi méltóságát. Annak a Soros-birodalomnak a szócsöve rágalmazza így
az Orbán-kormányt, amelynek zászlóshajójáról, az Amnesty Internationalről
egy nemrégiben közzétett jelentésben

derült ki, hogy munkatársaik nemi
orientáció alapján olyan mértékű munkahelyi zaklatásnak voltak kitéve, ami
több esetben öngyilkossághoz vezetett. Az a Nyílt Társadalom Alapítvány
tesz így, amely a határzár lebontásával
olyan szélsőségeseknek is utat engedne
Magyarországra, akik „konkrétan” kötéllel vagy háztetőkről való levetéssel
gyilkolják meg azokat az embereket,
akiket a szexuális orientációjuk miatt
tisztátalannak ítélnek.
Antiszemitizmussal vádolják azt az
Orbán-kormányt, amely intézkedéseinek köszönhetően Magyarország a zsidó
emberek számára az egyik legbiztonságosabb országgá vált Európában. Magyarországon az Orbán-kormány alatt
a zsidóság kulturális reneszánszát éli,
Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége köztünk él, és biztonságban érezheti
magát, ahogyan ezt az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjhau is elmondta.
Az Orbán-kormány törvényi szinten
védi a zsidóság biztonságát: ma már
nem maradhat büntetés nélkül az önkényuralmi jelképek használata, ahogy a
holokauszt tagadása sem. A holokauszt
túlélőit anyagilag is segíti a kormány.
A Nyílt Társadalom Alapítvány persze
arról is megfeledkezik, hogy Magyarország és Izrael erős szövetségesek és
barátok, és, hogy Magyarország Kormánya a 2014-es évet a Holokauszt
Emlékévének nyilvánította, amely a
magyar zsidóság deportálásának 70.
évfordulójára méltó megemlékezést
biztosított, és amellyel zsinagóga-helyreállítási programot indítottunk el az
egész Kárpát-medencében, melynek
keretében az elmúlt években mintegy

10 milliárd forintból számos épületet
felújítottunk, és segítettünk megmenteni a pusztulástól.
Mindeközben a „liberális” Nyugaton
zsinagógákat gyújtanak föl, és zsidó
temetőket gyaláznak meg, pont azért,
mert a Soros által menedzselt migráció soha nem látott mértékű, új típusú
zsidó- és Izrael-ellenességet hozott be a
társadalmakba, otthonuk tömeges elhagyására kényszerítve a helyi zsidóságot.
Antiszemitizmussal vádol a Soros-birodalom, amelynek budapesti
egyeteme szívesen hívott előadni egy
militánsan Izrael-ellenes professzort, és
amelyik az egyik fő donora a magukat
Izrael-ellenes szervezeteknek álcázó
nettó antiszemita lobbi-szervezeteknek
(BDS-mozgalom).
Egy szó mint száz: képmutatás az,
amit a „jogvédők” közleményükben
megfogalmaztak. Ugyanakkor az is világossá válik: a politikai haszonlesők és
hivatásos rettegők közleménye a tollbamondás iskolapéldájaként áll előttünk.
Azt, hogy a dolgozatokat egy helyről
diktálják, bizonyítják a copy-paste-elt
rágalmak az amerikai liberális újságoktól a Sargentini-jelentésen át a magyarországi halványlila politikus nyilatkozatokig. Aki most éppen papírra vetette
ezeket: a Nyílt Társadalom Alapítvány.
De legalább világossá tették, ki az, aki
gyűlöletet akar szítani.
Nem engedjük, hogy Soros alapítványai gyűlöletet zúdítsanak Európára!
A szerző az üldözött keresztények
megsegítéséért felelős államtitkár. A
cikk a Vasárnap.hu oldalon jelent meg
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A kanadai Rákóczi Alapítvány 26. táborát tartotta hazánkban

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

A kanadai Rákóczi Alapítvány immár
26. alkalommal szervezte meg az idei
nyáron Rákóczi Magyarságismereti
Mozgástáborát határon túli magyar középiskolások számára. A tábor hagyományos célja, hogy minél teljesebben
bemutassa Magyarországot az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki és délvidéki
magyar fiataloknak, valamint hogy a
résztvevők által otthonról hozott kulturális értékek közkinccsé váljanak.
A tábor résztvevőit ez alkalommal

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke fogadta az Országházban,
hangsúlyozva: a személyes
élményeknek óriási jelentősége van a nemzeti identitás
megőrzésében.
„A magyar kormány ehhez a kereteket adja, de ezeket élettel csak akkor lehet
megtölteni, ha személyes
kapcsolat alakul ki a magyarországi
magyarok és a külhoniak között” –
nyilatkozta Semjén Zsolt. „Ezért gyűjtjük össze az egész Kárpát-medencéből,
sőt a diaszpórából a fiatalokat, hogy
barátságok legyenek, sok esetben szerelmek is kialakulnak, aztán az itteniek meglátogatják őket ott: az erdélyiek jöjjenek el Magyarországra vagy a
Felvidékre, a felvidékiek jöjjenek ne
csak Magyarországra, hanem Erdélybe, Kárpátaljára, és így tovább. Végső

Kövér László volt
a Kereszténydemokrata Estek vendége
Aktuális politikai kérdésekről, többek között a keresztény Európa jövőjéről beszélt Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Kereszténydemokrata Estek júniusi rendezvényén. Az értelmiségi műhely a nyári szünetet követően, szeptembertől folytatja tanácskozásait.

Az első sorban Harrach Péter (balra), a szervező Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség elnöke és felesége, valamint Kövér László, az Országgyűlés elnöke és
Süli János országgyűlési képviselő (KDNP), tárca nélküli miniszter. Mögöttük
(balra) Aradszki András kereszténydemokrata parlamenti képviselő

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

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

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 keresztény 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.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremtett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a világnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azoktól, 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” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

soron hajszálgyökerekkel hálózzuk be
az egész Kárpát-medencét, ami élettel
tölti meg az általunk biztosított kereteket” – magyarázta a nemzetpolitika
célkitűzéseit.
A szervezőktől megtudtuk, hogy sok
résztvevőnek ez az első útja Magyarországra, és egyben az egyetlen lehetőségük kisebbségben élő magyar sorstársaikkal találkozni. Ebből is erőt tudnak

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

meríteni a kisebbségi sorban tapasztalt
élmények és hatások elviseléséhez. A
program során szerzett élményeket és
kapott tudást, visszatérve a saját közösségeikbe már maguk fejlesztik, építik
tovább.
Eddig 3345 határon túli (erdélyi, kárpátaljai, délvidéki, felvidéki és kanadai) magyar fiatal vett részt a kanadai
alapítvány által szervezett táborokban.
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.
– Folytatás a 10. oldalon –

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.
– Folytatás a 2. oldalon –

Soltész Miklós: A táborozások megerősítik
a fiatalokat közösségükben
Magyarország Kormánya támogatásával immár negyedik alkalommal tartották
a Kaptár – Keresztény Ifjúsági Találkozót Szigetmonostoron.
A Dunaszerdahelyi Plébánia által szervezett ötnapos nyári tábor különféle
programokkal, sportolási
és szórakozási lehetőséggel, zenével és lelki programokkal várta a Pozsonytól
Kassáig érkező 120 magyar fiatalt.
A
Szentendrei-sziget
népszerű
üdülőhelyén
megrendezett tábort meglátogatta és a fiatalokkal
sportolt Soltész Miklós, a
Miniszterelnökség egyházi
és nemzetiségi kapcsolato- Soltész Miklós államtitkár, a KDNP alelnöke
kért felelős államtitkára is. sárkányhajós evezésen a táborozókkal

A Makovecz-ösztöndíjprogram a „magyar Erasmus”
Az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér kialakításának egyik kulcseleme a Makovecz-ösztöndíjprogram
– mondta Semjén Zsolt az Óbudai
Egyetemen a közelmúltban.
A miniszterlnök-helyettes úgy fogalmazott: a határok szétszabdalhatták a
magyarságot, de a nyelvünk, a gondolkodásunk, a nemzethez tartozásunk az
egy. Kiemelte: az önálló magyar állam
katalizátorként tekint magára a Trianon
után szétszabdalt magyarság egységesítésénél. Ennek egyik kulcselemeként
jelölte meg az egységes Kárpát-meden-
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A rendezvényt követően a két kereszténydemokrata politikus „kipróbálta” az Óbudai Egyetemen kiállított
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cei felsőoktatási tér kialakítását.
Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára hozzátette: A Makovecz-program egy magyar „Erasmus-program”, melynek keretében a
diákok, oktatók egy-egy szemesztert
tölthetnek külhoni magyar intézményekben, illetve magyarországi egyetemeken. Eddig mintegy 1700 hallgató
és 110 oktató kapcsolódott be a programba, amelynek a költségvetési forrása több mint 330 millió forint, azaz
az átlagos hallgatói támogatás 156 ezer
forint havonta.

S-JÚNIUS
Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

sődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA
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