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az érdemibb
Családi csődvédelem
– elfogadta a törvényt az Országgyűlés FontosMINDENKI
LELKIEKBEN

MEGERŐSÖDVE VÁRJUK
A MEGVÁLTÓ KÖZELGŐ
SZÜLETÉSÉT!
„Múltamat irgalmadra, jelenemet
szeretetedre, jövőmet gondviselésedre
bízom” – Pio atya gondolata szolgált
Simicskó István (képünkön) advent
első vasárnapján közzétett üzenetének mottójául. „Eljött az advent, a
készülődés, a lelki feltöltődés időszaka, amelyre mindannyian nagyon
vártunk már. Szükségünk van az ünnepeinkre – a vírushelyzet miatt talán
még inkább, mint máskor. Kellenek
a kapaszkodók, kell az odafigyelés
önmagunkra és embertársainkra.
Advent első vasárnapján kereszténydemokrata képviselőtársaimmal közösen azt kívánjuk honfitársainknak, emberé, bizakodás arra, hogy a Meg- pett a történelembe, hogy meghívja az
hogy tartsanak ki a bajban és segítsék váltó él, és az ígéret szerint eljön hoz- embert a vele való életközösségre, és
egymást odafigyeléssel és szeretettel! zánk. Remény kell az életben ahhoz, megmutassa a hozzá vezető utat.
Fogadjuk el, ha most a decemberi, hogy fel tudjuk venni a küzdelmet az
Az ünnep bensőséges hangulatát
karácsonyi hetek máshogyan telnek előttünk álló nehézségekkel szemben. templomi szertartások és a családi
majd, mint azt szeretnénk vagy aho- A remény az, amely segít bármilyen együttlét adja. Én most elsősorban a
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A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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,
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az igaz karácsony töltse be mindenki
szívét, hogy mindenki karácsonyt varázsolhasson maga köré. Ne csak így
FORRÁS:
UJ.KATOLIKUS.HU
karácsony
közelében,
hanem minden
nap!” – fogalmazott a keresztényde2014 országgyűlési
elején jelent meg
a hír arról,
mokrata
képviselő,
rehogy
Ferenc
pápa
ökológiai
témájú
formátus lelkész.

kapcsolattartás

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

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.

NÉZZE MEG KERESZTÉNYDEMOKRATA POLITIKUSOK TOVÁBBI ÜNNEPI
híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
VIDEÓÜZENETEIT
A KDNP.HU OLDALON!
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.

2

H AZÁNK
AZÁN

Kormány, párt, frakció

2021 legyen a nemzeti újrakezdés éve!
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Legyen 2021 a nemzeti újrakezdés éve
– javasolta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a
Magyar Állandó Értekezlet (Máért) ülésén november 26-án. A tanácskozást a
járványhelyzet miatt idén online módon
rendezték meg.
Semjén Zsolt hangsúlyozta: a koronavírus-járványhelyzet miatt egyetlen
nemzetpolitikai programot sem kellett
megszüntetni, azokat az online térbe
helyezték át, illetve kiegészítették új
színterekkel, felhívásokkal. Ha a járványhelyzet elmúlik, minden program a
hagyományos formájában folytatódhat.

A miniszterelnök-helyettes kiemelte:
tíz éve valósíthatja meg a kormány a
nemzetpolitikáját, és ezalatt több mint
tízszeresére nőttek a nemzetpolitikai
támogatások. A külhoni magyarság
hagyományos identitásvédelme mellett
kitért a gazdaságfejlesztési programra
és a határon túli etnikai magyar pártok
támogatására.
Kifejtette: a hagyományos identitásvédelem a külhoni magyar nemzetrészek megmaradását szolgálja.
Kitért arra, hogy a Szülőföldön magyarul! program keretében tavaly 224
ezer óvodáshoz és iskoláshoz jutottak

kapcsolattartás

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

el. Ez azért kulcsfontosságú, mert ez- tot is fenntart, egyre jobb minőségben és
által intézményes kapcsolat jön létre a egyre vonzóbb módon – mondta. Szólt
külhoni magyar családok és a magyar arról, hogy a Máért javaslata alapján
állam között. A miniszterelnök-helyet- nemzeti jelentőségű intézményeket hoztes értékelése szerint a program nagy- tak létre kiszámítható normatív finanMegjelent Ferenc
szerűen működik. Külön kiemelte a szírozással. Jelenleg 83 intézménnyel,
pápa Laudato si´
Rákóczi Szövetség és a közelmúltban 12 programmal és 170 szervezettel
kökezdetű enciklikája
elhunyt tiszteletbeli elnöke, HalzlA József
töttek ilyen megállapodást.
lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni kell
tevékenységét, akit a magyar nemzetA Petőfi Sándor Program kerepolitika „hőseként és napszámosaként” tében 78 ösztöndíjas utazik a szórjellemzett.
ványhoz – ismertette. Az anyasági
Beszámolt arról is, hogy mintegy ezer támogatást igénylők körében 10 ezer baóvodát, bölcsődét újítottak fel, illetve bacsomagot osztottak szét, ami mutatja
építettek a Kárpát-medencében.
a kormány családok iránti elkötelezettA magyar állam felsőoktatási hálóza- ségét a határon túli magyarságnál is. >>
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 –

A magyarság bármilyen kihívást képes lehetőségre váltani
A magyarság világnemzet, amely képes arra – érje
bármilyen megpróbáltatás –, hogy a kihívásokat lehetőségre változtassa, és ez érvényes a diaszpórára
is – mondta Semjén Zsolt a Magyar Diaszpóra Tanács ülésén.
Semjén Zsolt kiemelte: a diaszpórát a történelem viharai hozták létre, vesztes háborúk, levert
szabadságharcok, diktatúrák. Ennek következményeként magyarok a világ minden táján élnek.
Ugyanakkor a nemzet életerejét mutatja, hogy nem
asszimilálódtak, nem tűntek el, hanem őrzik magyarságukat – mutatott rá.
A miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott,
„bárhova sodort is bennünket a történelem vihara,
egy nemzetnek vagyunk a tagjai, és az a büszkeség
hat át mindannyiunkat, hogy érdemes ehhez a nemzethez, kultúrához, nyelvhez tartozni.”
Semjén Zsolt a magyar nemzetet egy háromlábú
székhez hasonlította, melynek egyik lába az anyaországi magyarság, a másik a Kárpát-medence magyarsága, a harmadik pedig a diaszpóráé. Ha bármelyik láb eltörik vagy kiesik, akkor az egyetemes
magyar nemzet lesz örökre szegényebb, csonkább.
A magyar megmaradás ezért attól függ, hogy mind
a három láb megmarad-e – mondta.
Kiemelte: a diaszpóra magyarsága a magyar
nemzet megkerülhetetlen, szerves része. A történelmi előzményeket felidézve azt mondta: 1990
előtt az akkori szocialista rendszer vagy nem vett
tudomást a diaszpóra magyarságáról, vagy ellenségnek tekintette őket. 1990 után ugyan ebben történt változás, de az emigráció magyarsága továbbra
is „mostohagyerek” maradt. 2010 után történhetett

meg egy lényegi nemzetpolitikai fordulat, ekkor
alakították meg a Magyar Diaszpóra Tanácsot is –
elevenítette fel.
Semjén Zsolt nagy feladatként jelölte meg, hogy
olyan magyar szervezeteket hozzanak létre az egykori, gyökerükben emigráns magyar szervezetekből,
amelyek „minden magyar otthonát” jelentik. Külön
kiemelte a hétvégi magyar iskolákat, ahol a következő magyar generáció megtanulhatja a magyar
nyelvet. Folytatódik a Mikes Kelemen Program is,
amelynek keretében emigráns iratokat, dokumentumokat hoznak haza. 75 ezer tételről született döntés,
és az iratok nagy része már meg is érkezett.
Semjén Zsolt beszámolt a venezuelai magyarok
hazamenekítéséről is, jelezve: jól halad a program,
melyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével bonyolítanak. A hazahozott magyarok
könnyen integrálódnak a társadalomba, becsületes
munkával kezdik megtalálni a helyüket. A miniszterelnök-helyettes biztosította a diaszpóra magyarságát arról, hogy ha a tagjai – éljenek bárhol
a világban – valami miatt egyszer bajba kerülnek,
nem lehetetlenül az életük, van egy ország, ahová
magyarként mindig hazajöhetnek. „Ránk mindig
számíthatnak” – hangsúlyozta Semjén Zsolt.
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára elmondta: 90 tagszervezetet hívtak meg a diaszpóra tanács ülésére, közülük
83 szervezet képviselteti magát, 27 országból.
Kiemelte: tíz év alatt radikális váltás valósult
meg a nemzetpolitikában, büszkék lehetnek az elért sikerekre. Egységes magyar nemzet jött létre
– jelentette ki. Kitért arra, hogy 250 hétvégi ma-

gyar iskolát tartanak számon világszerte, nekik
évente találkozót tartanak. Beszámolt arról, hogy
a diaszpóra ifjúsági szervezeteit is támogatják, valamint évente ezer diaszpórában élő magyar fiatal
látogatását szervezik meg a Rákóczi Szövetség közreműködésével, és diaszpóra-iskolatáborokat is tartanak. Nem csak a Kárpát-medencében újultak meg
templomok, hanem a diaszpórában is templomokat,
imaházakat építettek – ismertette.
A Kőrösi Csoma Sándor Programban részt vevő
ösztöndíjasokat a járványhelyzet kialakulásakor
nem rendelték haza, ők maguk, illetve az adott szervezetek döntöttek arról, érdemesebb-e a kiküldetési
helyükön maradni, vagy otthonról, távmunkában
látni el feladataikat. Fele-fele arányban maradtak,
illetve jöttek haza – közölte. Örömét fejezte ki,
hogy a Miénk a város! Programba a diaszpórából is
sokan bekapcsolódtak.
Új lehetőségként említette a sárospataki református kollégium kezdeményezését egy diaszpóraosztály indításáról. Kitért a külügyi tárca diaszpóra felsőoktatási ösztöndíjprogramjára, amely több száz,
diaszpórából érkező fiatalnak teszi majd lehetővé,
hogy magyarországi felsőfokú oktatási intézményben tanuljon.
Potápi Árpád János értékelése szerint 2020-ban
a járványhelyzet miatt nem gyengültek meg a magyar közösségek, és minden remény megvan rá,
hogy megerősödve kerülnek ki a pandémiából. A
diaszpóra magyarságának megerősítése legalább
annyira fontos, mint a Kárpát-medence magyarságáé – hangsúlyozta, kiemelve: fontos, hogy a gyermekeik, unokáik is magyarok legyenek.

Orbán Viktor: Ez az év bebizonyította, hogy mi, magyarok valóban összetartozunk
Ez az év és a világjárvány bebizonyította, hogy mi, magyarok valóban ös�szetartozunk – mondta Orbán Viktor
miniszterelnök a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) XIX., online megtartott ülésére küldött videóüzenetében.
A kormányfő a Máért és a Magyar Diaszpóra Tanács résztvevőit
köszöntve arról beszélt: idén érdekes
módon esnek egybe egymástól látszólag különböző dolgok, így a trianoni
diktátum századik évfordulója és egy

világjárvány. Mind a kettő próbatétel,
és „összekapcsolódásuk arra emlékeztet bennünket, hogy a próbatételek
nem történetiek, hanem itt vannak
minden nap velünk”.
„Az összetartozás nemcsak a történelmi múlthoz, hanem a jelenhez és a
jövőhöz is köt bennünket” – mondta a
miniszterelnök.
Hangsúlyozta: a világjárvány próbatétel volt abból a szempontból is, „hogy
mennyire igaz az a megnyugtató, szív-

ből jövő és őszinte kívánságunk, hogy
bár a történelmi Magyarországot sok
darabba vágták, mi, magyarok valójában mégis összetartozunk”.
Az év bebizonyította, hogy ez nemcsak egy történeti, nemcsak egy szellemi gondolat vagy előfeltevés, hanem
hús-vér valóság – mondta Orbán Viktor.
„Szlovákiával, Szerbiával, Horvátországgal, Szlovéniával a lehető
legszorosabb együttműködést alakítottuk ki, az osztrákokkal pedig

szinte napi egyeztetésekben voltunk,
és közben a politikai nehézségek ellenére a Kárpátalján és Erdélyben élő
magyaroknak is segítséget tudtunk
nyújtani. Bebizonyítottuk, hogy nekünk minden élet számít, határon innen és határon túl. Bebizonyítottuk,
hogy egyetlen magyar sincs egyedül”
– fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a világjárványnak még
nincs vége, és azt kérte, „továbbra is
vigyázzunk egymásra!”.

H AZÁNK
AZÁN

Kormány, párt, frakció
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Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a

rendezett
társadalom
>> A Határtalanul!
tanulmányi
kiránalakításáért
dulási program keretében mintegy 400
elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
ezer gyermek juthatott
el külhoni magyar területekre.
A nemzetpolitika nagy eredményeként jelölte meg Semjén Zsolt a gazdaságpolitikai fejlesztéseket, amelyek a
külhoni magyarságnak, az anyaországnak, az ottani többségi nemzetnek és
Megjelent Ferenc
gazdaságának egyaránt
előnyösek.
pápa Laudato si´
Kiemelte a határon
túli etnikai alapú
kezdetű enciklikája
magyar
pártok
zetszennyezés
ellen is védekezni
kell és szervezetek támogatását a „józan ész, a hatályos törvények
és az európai szabályok szerint”. Ez az
intézményes biztosítéka annak, hogy
a magyarság jogait tiszteletben tartsák
– mondta, hozzátéve, Magyarország
mindig is támogatta az autonómiát,
amelynek megadása nem kegy az utódállamoktól. Úgy fogalmazott: „Ami
másnak jár, az a magyarságnak is jár.”
Semjén Zsolt ismertette: „több mint 1,1
millió nemzettársunk vált honfitárssá és
polgártárssá” a honosításon keresztül,
és amennyire lehet, a parlamenti választáson a szavazás módját is egyszerűsítették.
A kormányfő helyettesének összegzése szerint Magyarország – alaptörvényéből következően is – elkötelezetten
nemzeti politikát folytat, amely egyúttal egyetemes politika is. Álláspontjuk szerint minden nemzet egyszeri és
megismételhetetlen érték, olyan érték,
amelyet csak és kizárólag az adott nemzet adhat az egyetemes emberiségnek.
A magyarok felelőssége az egyetemes
emberiséggel szemben magyarságuk
„kimunkálása, megőrzése és felmutatása”, mert ezáltal gazdagíthatjuk a többi
nemzetet is – jelentette ki Semjén Zsolt.
Hangsúlyozta: „amint elvárjuk, hogy
tiszteletben tartsák a mi nemzetépítésünket, úgy mi természetesnek tartjuk”,
hogy minden más nemzet és minden
más nemzetiségnek joga és kötelessége
a saját nemzetépítése.
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára
kiemelte: a 2021-es évben a nemzetpolitikai programok új köntösben, új
elemekkel frissítve folytatódhatnak az
oktatás, az egészségügy, a kultúra, az
ifjúság, a sport, a gazdaság, az egyházak, önkormányzatok és média területén. Értékelése szerint mára a nemzetpolitika olyan területe a kormány
tevékenységének, amelyre méltán lehetnek büszkék.
Számunkra minden magyar fontos,
minden magyar emberre számítunk,
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

ében, 41 tartózkodás mellett
ta jóvá a Ház. Igennel az előterők mellett a Fidesz és a Jobbik
iselői szavaztak, a szocialisták,
MP-sek és a függetlenek többtartózkodott, az egy nem szavaa szintén független Fodor
oradta 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.

t napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a keyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
je a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a

és, a teremszámára ez
tt világ vé, a fejlődés
arról, hogy
endjét, törnk bízott érPéter rövid
ennek a vie kell azok-

úl ott van az
. „Az ember,
világot” – foyezés okozta
, a szellemi,
apunk 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 (balra) és Potápi Árpád János a MÁÉRT ülésén, melyet
a koronavírus-járvány miatt ezúttal online tartottak meg
éljenek bárhol a világban, a Kárpát-medencében vagy a diaszpórában – mondta, jelezve: a támogatások szinte minden
magyarok lakta településre eljutottak.

Az óvodafejlesztési programról szólva elmondta: jelenleg három ütemben
folyik, és most készítik elő a negyedik
ütemet. Kitért arra, hogy 250 hétvégi

iskolával szoros kapcsolatban állnak
világszerte. A családok támogatásáról
szintén kiemelt helyen szólt, és megemlítette azt is, hogy az ifjúsági szervezeteket külön keretből segítik már négy-öt
éve. Mintegy háromezer, identitást őrző
és szervező tevékenységet tudnak támogatni – árulta el. Beszámolt a Kőrösi
Csoma Sándor Programról és a Petőfi
Sándor Programról, közölve, hogy azok
indulása óta az ösztöndíjasok száma
megközelítette az ezret.
Emellett soha nem látott források jutottak a szakrális helyek felújítására. A
nemzetpolitika egyre fontosabb területe
a sport támogatása – mondta, jelezve:
azt szeretnék, ha minden külhoni magyar iskolában szintén lehetővé tudnák
tenni a mindennapos testnevelést. Kitért
a sportakadémiák működtetésére több
sportágban, és célként fogalmazta meg,
hogy Kárpát-medencei szinten támogassák a sportot.

Egyhangú igen a Máért- és Diaszpóra Tanács-zárónyilatkozatokra
Egyhangúlag fogadta el a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) és a Magyar
Diaszpóra Tanács is a zárónyilatkozatokat – közölte a tanácskozásokat
követően Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
a szintén online közvetített sajtótájékoztatón.
A kormányfő helyettese kiemelte: a
magyar politikai életben példátlan módon teljes konszenzus mellett hagyták
jóvá a dokumentumokat, azokra az
összes határon túli magyar politikai
párt és a magyarországi parlamenti
pártok is igent mondtak. A tanácskozás hangulatára is a konszenzuskeresés volt a jellemző – jelezte, hozzátéve:
a két záródokumentumba az ellenzéki
pártok javaslatait is beépítették.
Úgy fogalmazott: nem hiszi, hogy
van a magyar politikának még olyan
szegmense, ahol olyan konszenzus
van, mint a nemzetpolitikában. A
miniszterelnök-helyettes ugyanakkor
megjegyezte: a Demokratikus Koalíció megkeresésük ellenére sem képviseltette magát az üléseken, immár
„szokás szerint”.
Semjén Zsolt – 10 nappal a romániai parlamenti választások
előtt – szavazásra és az RMDSZ
támogatására buzdította a román
állampolgársággal is rendelkező, de

Románia területén kívül élő magyar
szavazópolgárokat.
A zárónyilatkozatokat Potápi
Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikai államtitkára ismertette. A Máért által elfogadott dokumentumban, utalva a trianoni békediktátum százéves évfordulójára, úgy
fogalmaznak: nincs a világnak egyetlen nemzete sem, amely kibírta volna
azt a száz évet, amely „mögöttünk,
magyarok mögött áll. Bebizonyítottuk, hogy összenő, ami összetartozik:
a magyar nemzet a szétszakítottság
és a huszadik század minden megpróbáltatása ellenére megmaradt és
cselekvőn őrzi összetartozásba vetett
hitét” – áll a zárónyilatkozatban.
Kitértek arra is: az elmúlt tíz évben
mindent megtettek, hogy a külhoni
magyarok közjogilag is újra a magyar
nemzet részévé válhassanak. A választójog megadásával a magyarság
közösen dönt a nemzet sorsát érintő
legfontosabb kérdésekben – idézte a
dokumentumot az államtitkár.
Magyarnak lenni a Kárpát-medencében hátrány helyett újra előny,
a magyar név megint méltóvá vált
régi nagy híréhez – összegeztek, és
arra buzdítottak minden magyart a
Kárpát-medencében, hogy magyar
nemzetiségét és magyar anyanyelvét

a jövőre több országban is esedékes
népszámlálás során „bátran és büszkén” vallja meg.
„A magyarság számára vesztes huszadik század után”, a huszonegyedik
században a közép-európai népekkel
együttműködve, „egy önbecsülését
visszanyert, keresztény-nemzeti értékeit tisztelő és megőrző nemzet tagjaiként úgy határozunk, hogy 2021 a
nemzeti újrakezdés éve lesz” – olvasható a dokumentumban.
A diaszpóratanács a zárónyilatkozatban azt hangsúlyozta: az elmúlt tíz
évben közös erővel újraegyesítették a
magyar nemzetet. A kedvezményes
honosítást kihasználva a diaszpóra
polgárai is újra magyar állampolgárokká válthattak. A választójog
megadásával pedig a diaszpóra magyarsága is részt tud venni a Magyarországot érintő legfontosabb döntések
meghozatalában.
A magyarság immáron világnemzet – állapították meg, és kitértek arra
is: a tanács tagjai aktívan kiállnak a
Kárpát-medencei magyarság védelméért. Egyetlen magyar sincs egyedül, éljen akár a Kárpát-medencében,
akár a diaszpórában. A zárónyilatkozat szerint a tanács szintén elfogadta,
hogy 2021 a nemzeti újrakezdés éve
legyen.

Az RMDSZ biztosan bejutott a román parlamentbe
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség azon öt párt(szövetség) között
van, mely átlépte az ötszázalékos
parlamenti küszöböt, így a következő ciklusban is ott lehet a bukaresti
törvényhozásban. A magyar listára
országos szinten a szavazók 6,2 százaléka voksolt.

Romániában csaknem 5,8 millióan
szavaztak, ami a belföldi névjegyzékben szereplők kevesebb mint 32 százalékát teszi ki. Külföldön, ahol kétnapos
volt a választás, 265 ezren mentek el
szavazni.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke már a választás

éjszakáján gratulált Kelemen Hunornak, az RMDSZ elnökének a sikeres
szerepléshez.
Az RMDSZ egyébként négy megyében végzett az első helyen. Hargita
megyében 85,90, Kovásznában 70,25
százalékos többséget ért el, Marosban
azonban 30,17, Szatmárban pedig 37,07

százalék is elég volt ez első helyhez.
Bihar megyében a második RMDSZ
21,22 százalékot szerzett. Szilágy megyében is „ezüstérmes” lett a magyar
kisebbség pártja: 23,94 százalékot
kapott. Kolozs megyében a negyedik
helyre „ért oda” a magyar lista: a választók 11,90 százaléka támogatta.
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A vakcina nem politikai kérdés!
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Parkoló volt,
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Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

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

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.

Hollik István

Rétvári Bence

Seszták Miklós

Hollik István, a KDNP országgyűlési
képviselője november 30-án napirend
előtti parlamenti felszólalásában kifogásolta, hogy a koronavírus-járvány
első hullámához hasonlóan a magyar
baloldal most sem a vírus, hanem a
kormány, a Fidesz–KDNP ellen harcol,
gátolva ezzel a védekezést. Nem telik el
úgy nap, hogy ne terjesztenének valamilyen hazugságot – vélekedett, majd
ismét lemondásra szólította fel a szocialista Korózs Lajost, az Országgyűlés
népjóléti bizottságának elnökét nyáron
készült „kamuvideója” miatt.
Szerinte a baloldal a vakcina kapcsán is folytatja a hisztériakeltést,
azt folyamatosan ideológiai kérdéssé
akarják tenni. Hangsúlyozta, hogy a
vakcina nem politikai, hanem egészségügyi kérdés, a magyar érdek pedig
az, hogy minden használható vakcinát
beszerezzen az ország.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti
államtitkára közölte: a magyar ellenzék semmiben sem bízik, ami magyar.
A baloldali politikusok szerint nincs
szükség arra, hogy a magyar szakemberek megvizsgálják az oltóanyagokat, ők azt mondják, hagyatkozzunk
kizárólag az uniós gyógyszerhatóság
döntésére.
A miniszterhelyettes emlékeztetett: a baloldal a hitelfelvételről is azt
mondta, hogy várjuk meg a közös
uniós hitelfelvételt, Magyarország önállóan ne vegyen fel kölcsönt. Ez hordozza annak kockázatát, hogy egyik
ország a másik helyett fizeti vissza
a hitelt – mondta. Elképesztőnek nevezte, hogyan tudják a baloldalon a
járvány elleni védekezés minden szereplőjét támadni, holott támogatásra
lenne szükség.

KIK JUTHATNAK ELŐSZÖR
VÉDŐOLTÁSHOZ?
Az azonnali kérdések órájában
Simicskó István december 7-én
arról beszélt az Országgyűlésben,
hogy reménykedve tekint a koronavírus elleni védőoltásokkal kapcsolatos tárgyalások felé. Hozzátette:
a kormány Keleten és Nyugaton
is megrendeléseket adott le, hogy
minél hamarabb legyen megbízható oltóanyag hazánkban. A KDNP
frakcióvezetője azt kérdezte, kik
juthatnak hozzá először az ingyenes
oltáshoz, az idősek mikor és hogyan
tudják igényelni az oltást, illetve
lesz-e elegendő vakcina a lakosság
széles körű beoltásához?
A kereszténydemokrata politikus
hozzátette: szomorúan tapasztalja,
hogy miközben Nagy-Britanniában
megkezdték az oltást, addig Brüsszelben tétovázást látni, a magyar ellenzék pedig nem segíti a védekezést.
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára rögzítette: a kormány arra törekszik, hogy minden lehetséges forrást
felkutasson a vakcinával kapcsolatban.
Az egészségügyben dolgozóknak és a
krónikus betegeknek különösen fontos, hogy minél hamarabb megkapják
az oltást. Elindul a vakcinainfo.gov.hu
oldal is, ahol bárki regisztrálhat, aki
szeretné beoltatni magát – ismertette.

Eredményesek a kormány
gazdaságvédelmi intézkedései
Seszták Miklós országgyűlési képviselő (KDNP) az azonnali kérdések
órájában a parlament december 8-ai
ülésén úgy fogalmazott: eredményesnek bizonyultak a kormány gazdaságvédelmi intézkedései, továbbra is stabil gazdasági környezet működik az
országban. Az ipari termelés áprilishoz képest 66 százalékkal emelkedett,
és eddig a tömeges elbocsátásokat is
sikerült elkerülni – mondta.
A bértámogatási programoknak
köszönhetően már több mint 1 millió munkavállaló kilátásai javultak.
Az Európai Unióban szeptemberben
a negyedik legalacsonyabb volt a
munkanélküliség Magyarországon
– sorolta az eredményeket.

Schanda Tamás János (KDNP),
az innovációs és technológiai tárca
államtitkára azt mondta: ahogy 2010
után is „együtt jöttünk ki a válságból”, ez most is sikerülni fog.
A gazdaság 11,3 százalékos növekedést ért el a harmadik negyedévben a megelőző három hónaphoz
képest, ami az elemzők várakozásait is meghaladta. Ekkor a magyar
gazdaság éves összevetésben jobban
teljesített, mint az osztrák, a cseh, a
portugál vagy a belga.
Ezért szerinte folytatni kell a megkezdett intézkedéseket: az adócsökkentést, a munkahelyek védelmét. A
hitelmoratórium meghosszabbításáról
is döntést hoztak nemrég – mondta.

Schanda Tamás

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

ELINDULT AZ ELŐZETES
REGISZTRÁCIÓ A
KORONAVÍRUS ELLENI
OLTÁSRA
December 7-én el is indult az előregisztráció a koronavírus-oltásra,
januárban pedig már szélesebb körben is megkezdődhet a lakosság beoltása. Regisztrálni mindenekelőtt a
vakcinainfo.gov.hu honlapon lehet. A

koronavírus elleni vakcina felhasználása a lakosság tömeges oltására várhatóan 2021-ben kezdődhet.
Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország!
című műsorában közölte, hogy elindul
az előregisztráció azok számára, akik
szeretnék majd beoltatni magukat a koronavírus elleni vakcinával. Tájékoztatása szerint a kormány felkészülten várja a tömeges oltás időszakát, a vakcinák
beadására 13 ezer helyszínt jelöltek ki.
Az előjegyzésre Orbán Viktor szerint
azért van szükség, mert így elkerülhető, hogy sorok alakuljanak ki az oltást
végző helyszíneken. A kormányfő közölte azt is, hogy levélben és az interneten keresztül is lehet majd regisztrálni
az oltásra, és csak olyan vakcinát használnak majd, amelyet Magyarországon
ellenőriztek és engedélyeztek.
A védőoltások beadása oltási terv alapján történik majd a kijelölt oltópontokon.
Az engedélyezett vakcina/vakcinák típusától is függ majd, hogy hány oltásból áll
majd az oltási sorozat, illetve meddig tart
a védettség. A Magyarországon engedélyezett vakcinákról és az általuk kialakított védettségről is az említett honlapon
lehet információt szerezni.
Az oltás iránti igényt tehát lehet
jelezni a honlapon történő regisztrációval, de a 60 év feletti nyugdíjasok
a számukra levélben megküldött űrlapon is jelezhetik ezt az igényt, postai
úton. A regisztráció biztosítja, hogy a
lehető legtöbben értesüljenek a vakcinára vonatkozó legfontosabb információkról, és arról is, hogy mikor kerül
sor az oltásra. Fontos tudni, hogy az
oltás sorrendjét nem a jelentkezés időpontja, hanem a védekezésben részt
vevők elsőbbsége és a veszélyeztetettség mértéke határozza majd meg.
Elsőbbséget fognak élvezni az egészségügyi dolgozók és az idősebbek.
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 –

Meg kell akadályozni a börtönbizniszt!
A börtönbiznisz megakadályozását
célzó törvénymódosítás általános
vitájában Vejkey Imre fejtette ki a
KDNP álláspontját december 1-jén
az Országgyűlésben.
A KDNP frakcióvezető-helyettese
hangsúlyozta: a módosítás olyan új

rendszert hoz létre, amely önmagában
is kizárja a további visszaélések lehetőségét és minden eddiginél gyorsabb,
hatékonyabb
követelésérvényesítést
tesz lehetővé az áldozatoknak.
Jelezte: frakciója támogatja a törvényjavaslatot és erre kérte képviselő-

társait is. Kiemelte: a közvéleményt
felháborította, hogy két olaszliszkai
lincselő sokmilliós kártérítést kapott,
hozzátéve, 12 ezer ilyen ügy indult,
és ezekben 8 milliárd forintnál nagyobb összeget fizetett ki az állam.
A börtönbizniszre egész üzletág

épült ki – hangsúlyozta Vejkey Imre,
aki emlékeztetett: márciusban azonnali hatállyal felfüggesztették a kártalanítási ügyekben megítélt összegek
kifizetését, egyben a parlament felhívta a kormányt a sértetek, áldozatok védelmének újraszabályozására.
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Azbej Tristan: Együttműködünk a hitelvű humanitárius szervezetekkel

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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.

Fontosnak nevezte a segítségnyújtásban az együttműködést a hitelvű humanitárius szervezetekkel (faith-based organizations) Azbej Tristan, az
üldözött keresztények megsegítéséért
és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelősMegjelent
államtitkár
novemFerenc
pápa Laudato si´
ber végén egy online
kerekasztal-bekezdetű enciklikája
szélgetésen.
zetszennyezés
ellen is védekezni kell
A kereszténydemokrata politikus a
Hungary Helps Ügynökség által rendezett eseményen közölte: Magyarország a nemzetközi segélyszervezetek
bevonása helyett a lehető legközvetlenebb módon, a krízisrégiók helyi
szervezeteinek, közöttük hitelvű humanitárius szervezeteknek juttatja el
adományait.
Ennek okai között említette, hogy
ezen szervezetek felelős, megbízható
partnerek, a legközelebb állnak a sérülékeny közösségekhez, a segítségre
szorulók is bennük bíznak a leginkább, így az együttműködés velük a
leghatékonyabb.
Szavai szerint a hitelvű humanitárius szervezetek természetesnek veFORRÁS: AA

ében, 41 tartózkodás mellett
ta jóvá a Ház. Igennel az előterők mellett a Fidesz és a Jobbik
iselői szavaztak, a szocialisták,
MP-sek és a függetlenek többartózkodott, az egy nem szavaa szintén független Fodor
radta 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.

t napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a keyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
je a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a

és, a teremszámára ez
tt világ vé, a fejlődés
arról, hogy
endjét, törnk bízott éréter rövid
ennek a vie kell azok-

úl ott van az
„Az ember,
ilágot” – foyezés okozta
, a szellemi,
apunk 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 –

szik, hogy nemcsak saját vallási közösségüket, hanem a velük együtt élő
összes többi csoportot is támogatják,
amivel – mint fogalmazott – „társadalmi kohéziót teremtenek”.
Ennek a magyar segítségnyújtási gyakorlatnak köszönhetően több
mint három év alatt a Közel-Keleten
és Afrikában meghaladta a 100 ezret
a kedvezményezettek száma – ismertette Azbej Tristan.
Az államtitkár kiemelte: a világban
az egyre növekvő vallási türelmet-

lenség következtében humanitárius válságok alakultak
ki. Kutatásokra hivatkozva
hozzátette: a világ népességének több mint 70 százaléka él olyan államokban, ahol
egyes vallási csoportok jogait csorbítják, ami jelentős
emberi jogi és humanitárius
krízist jelent.
Azbej Tristan úgy folytatta: a koronavírus-járvány
ezeket a problémákat csak
felerősítette és többszörösen sújtja a diszkriminált vallási és
etnikai csoportokat, a többi között
például az élelmiszeradományok elosztásakor.
Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője az eseményen kifejtette: 2015-ben a migrációs
válság megmutatta, hogy a távoli országok problémái az európai mindennapok részévé váltak.
Közölte: határozottan támogatja
a helyi egyházak és a hitelvű humanitárius szervezetek bevonását az

európai humanitárius és fejlesztési
politika megvalósításába. Példaként
említette, hogy Afrika szubszaharai
régiójában az egészségügyi szolgáltatások mintegy 40 százalékát ezen
szervezetek biztosítják, továbbá részt
vesznek a klímaváltozás elleni küzdelemben is.
Hölvényi György kiemelte, az afrikai társadalmakban az egyházak a
mindennapi élet szerves részei, és álláspontja szerint az Európai Uniónak
ezt figyelembe véve kell kialakítania
fejlesztéspolitikáját.
A kerekasztal-beszélgetésen felszólalt mások mellett Michael Köhler, az Európai Polgári Védelmi és
Humanitárius Műveletek Főigazgatóságának főigazgató-helyettese és
Claudia Miller, az EU regionális vagyonkezelői alapjának – Szíria-ügyi
– alapkezelője is.
A KDNP Protestáns Műhelyének
témába vágó cikke lapunk
9. oldalán, Latorcai János írása
pedig a 10. oldalon olvasható

Fényfestéssel hívták fel a figyelmet az üldözött keresztényekre
Vörös színnel világítottak ki több
budapesti épületet november 25-én,
szerdán a Red Wednesday (vörös
szerda) elnevezésű kezdeményezés
jegyében, emlékeztetve a világszerte
zajló keresztényüldözésre.
Az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps – Magyarország Segít Programért felelős
államtitkár a közmédiának elmondta,
a kezdeményezésnek két célja van:
az egyik a „kegyelet gesztusa”, így
emlékeznek a világ üldözött keresz-

tényeire, közöttük arra a tucatnyi emberre, akiket a keresztény hitük miatt
gyilkolnak meg naponta. A másik
célja pedig, hogy felhívják a figyelmet a keresztényüldözés jelenségére.
Azbej Tristan úgy fogalmazott,
hogy a világ közvéleményét általában
„hidegen hagyja”, amikor keresztény
embereket gyilkolnak le a hitük miatt, ezért is fontos a Aid to the Church
in Need (ACN) nevű karitatív szervezet nemzetközi kezdeményezése, a
Red Wednesday.

Jövőre már katolikus
kiadványok is szerepelnek
a tankönyvlistán
A jövő évtől katolikus kiadású történelem-, irodalom- és magyarnyelv-tankönyvek is szerepelek a tankönyvlistán – közölte aa Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) december 3-án, a testület téli
tanácskozása után az MTI-vel.
Tóth Tamás, az MKPK titkára tájékoztatása szerint a 2017-ben kezdett
tananyagfejlesztés szakmai felelőse a Katolikus Pedagógiai Intézet, az elsőként elkészítendő könyvekről a püspökök testülete döntött; 2021-ben
a 9-től 12-ik évfolyam számára összeállított irodalom-, magyarnyelv- és
történelemtankönyvek, irodalom szöveggyűjtemény és tanári módszertani segédanyag jelenik meg.
A koncepciót egyházi emberek, szerkesztők és szerzők dolgozták ki. A
tankönyvírói munkát közösen végezték a „szakterület elismert képviselői
és gyakorló pedagógusok” – mondta.
A cél az volt, hogy „a tankönyveket egységes értékrend mentén, szakmai igényesség jellemezze, olyan tudáselemekkel kibővítve, amelyek
eddig kisebb hangsúllyal jelentek meg a tankönyvekben” – fogalmazott.

Budapesten az Erzsébet hidat, a
Szent Gellért szobrot és négy felekezet templomát – a belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplomot,
az Istenszülő elhunyta ortodox székesegyházat, a Szilágyi Dezső téri
református templomot és a Budavári
evangélikus templomot – világították
ki vörös fénnyel. Külföldön az egyik
leglátványosabb fényfestés a római
Colosseumé, amely összeköti az ókori keresztényüldözést a jelenkorival.
Évente mintegy 3000 keresztényt

gyilkolnak meg hitük miatt, és úgy
tűnik, mintha ez nem számítana a
világon – mondta az államtitkár. Ez
szerinte azért lehet így, mert a liberális megközelítés úgy próbálja beállítani a kereszténységet, illetve a
kereszténydemokráciát, mintha az
jogfosztáson alapulna. „Ebbe a hamis narratívába nem fér bele a valóság, méghozzá az, hogy jelenleg a
kereszténység a világon a legüldözöttebb vallás” – hangsúlyozta Azbej
Tristan.

A baloldal nehezebb helyzetbe hozná a
családokat a vatikáni szerződés felmondásával
Gyurcsány Ferenc szerint az egyházi iskolában
tanuló gyermekek másodrendűek?
Rétvári Bence, a KDNP országgyűlési
képviselője az Országgyűlés november 30ai ülésén, az azonnali kérdések órájában
kijelentette: sok magyar családot hozna nehezebb helyzetbe Gyurcsány Ferenc azzal,
hogy fel akarja mondani a vatikáni szerződést.
Mint kifejtette, a vatikáni szerződés egy
modern dokumentum, amely technikailag
rendezi azt a kérdést, hogy az egyházi fenntartású intézmények az egyenlő finanszírozás elve szerint működnek. Vagyis ha valaki
egy közszolgáltatást egy egyházi intézményben vesz igénybe, az állam ugyanazt a pénzt
fizeti az intézménynek, mint ha annak az
állam vagy az önkormányzat lenne a fenntartója. Ezt a szerződést Gyurcsány Ferenc

felmondaná, és ezzel azt mondja, hogy például az egyházi iskolában tanuló gyermekek
másodrendűek – fogalmazott.
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős
államtitkára válaszában azt mondta: korábban egy baloldali kormány miniszterelnöke,
Horn Gyula kötötte meg ezt a szerződést,
amely nem plusz jogokat és támogatást,
hanem egyenlő finanszírozást biztosít az
egyházi fenntartású intézményeknek. Gyurcsány Ferenc a javaslatával nehéz helyzetbe
hozná az egyházi fenntartású oktatási intézményekben tanulókat, az ott dolgozókat,
a szülőket, valamint az egyházi fenntartású
szociális intézményekben gondozottakat is,
vagyis több százezer embert – tette hozzá.
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Simicskó István Újbuda országgyűlési
képviselőjeként mindent megtesz,
hogy továbbra is fejlődjön a városrész
S-JÚNIUS

Elhunyt Ifi Ferenc keszthelyi KDNP-s
önkormányzati képviselő
„Megrendülten tudatjuk, hogy pártunkat pótolhatatlan veszteség érte, tragikus
hirtelenséggel elhunyt Dr. Ifi Ferenc barátunk, a KDNP keszthelyi szervezetének
tagja. Isten nyugosztalja!” – búcsúzott a
Kereszténydemokrata Néppárt a kdnp.hu
oldalon.
Ifi Ferenc 1947-ben született. A Keszthelyi Kórház nyugalmazott radiológus
osztályvezető főorvosa volt, de szakorvosként nyugdíjba vonulását követően is
dolgozott a kórházban.
2002 óta volt tagja Keszthely képviselő-testületének, haláláig a 8-as számú
körzetet képviselte a városházán, s a
pénzügyi és ügyrendi bizottság elnökeként is szolgálta a helyi polgárokat.

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

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

Dr. Ifi Ferenc (1947-2020)

Máriapócs jelentősége történelmileg
és szakrálisan is felbecsülhetetlen

Máriapócs Nemzeti Kegyhely és a
pócsi búcsúk hivatalosan is nemzeti
értékek lettek.
„Agrárminiszter úrral együtt szűk
körben átadtuk a Máriapócs Nemzeti
Kegyhely és a pócsi búcsúk Magyar
Értéktárba történő felvételéről szóló
hivatalos elismerést a görögkatolikus egyház képviselői – Kocsis Fülöp érsek-metropolita, Orosz Atanáz

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

és Szocska A. Ábel megyéspüspökök
– számára. Nemzeti Kegyhelyünk jelentősége történelmi és szakrális értelemben is felbecsülhetetlen, ezért már
korábban kezdeményeztem a Hungarikumok Gyűjteményébe történő mielőbbi felvételét” – adta hírül közösségimédia-bejegyzésében Simicskó
István, a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője.

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 az épülő Gazdagréti Tanuszoda bejárásán. A több
mint 1300 négyzetméteres, két tanmedencés létesítmény régi álma a
gazdagrétieknek, mely hamarosan megvalósul
„Újbuda DK-s vezetése a politikai
haszonszerzésre koncentrál ahelyett,
hogy a kerület érdekeit nézve segítenék az emberek életének jobbítását”
– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek
Simicskó István, a városrész Fidesz–
KDNP-s országgyűlési képviselője. Hangsúlyozta: míg László Imre
polgármester és köre azt hangoztatja, hogy a kormány nem segíti a
baloldali vezetésű önkormányzatokat, egymást követik az átadások, s
a napokban kezdődött az évszázad
eddigi legnagyobb fővárosi egészségügyi beruházásának részeként a
Dél-budai Centrumkórház építése is.
„2010 óta számos fejlesztés, beruházás valósult meg a kerületben.
Ilyen volt például a Móricz Zsigmond
körtéren a Gomba felújítása, a Bikás
park teljes megújulása, futókörök,
szabadtéri fitneszparkok kialakítása,
az 1-es villamos meghosszabbítása a
Kelenföldi pályaudvarig, hogy csak
néhányat említsek” – idézte fel a kormánypárti politikus.
Mostanában mégis elég sok olyan
hír látott napvilágot, hogy leálltak
a fejlesztések Újbudán – vetette
föl a Magyar Nemzet újságírója. A
KDNP frakcióvezetője szerint „saj-

nos országosan is megfigyelhető az a
kommunikációs politika, miszerint a
magyar kormány nem segíti a baloldali vezetésű önkormányzatokat. Ez
egyszerűen nem igaz, sőt. Aki ilyet
állít, az nincs tisztában a tényekkel,
nem is nagyon jár Újbudán, hiszen
látni lehet, mennyi helyen újul meg
és épül a városrész. Sajnos a baloldali városvezetők rendre a politikai haszonszerzésre koncentrálnak
ahelyett, hogy a kerület érdekeit
nézve segítenék az emberek életének jobbítását. Úgy gondolom, az
álhírek, a félretájékoztatások nem
méltók egyetlen városatyához sem.
Az ilyen és ehhez hasonló viselkedésekkel visszaélnek az állampolgárok megelőlegezett bizalmával,
miközben fordíthatnák ezt az időt,
anyagi és emberi erőforrást a kerület
hasznára is. Örülök, hogy az elmúlt
időszakban is több milliárdos beruházásokat sikerült Újbuda fejlődéséért kijárnom. Nagyon fontos, hogy
a munkálatok a mostani rendkívüli
helyzetben sem álltak le, a pandémia
időszakában – természetesen a megfelelő óvintézkedéseket betartva – is
egymást követik az átadások” – fogalmazott Simicskó István.

A baloldali önkormányzatok az emberekkel fizettetnék
meg a válság árát, a kormány nem engedi
A mostani válságot nem a magyar
emberek okozták, ezért nem engedhető meg, hogy annak árát a baloldali önkormányzatok velük fizettessék meg – mondta Hollik István, a
Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója december elején.
A politikus videónyilatkozatában
szólt arról, hogy a baloldali önkormányzatok hogyan kezelik a koronavírus okozta válsághelyzetet. Mint
elmondta, Jászberényben az „éj leple

alatt” megemelték az iparűzési adót,
az építményadót és a telekadót. Ferencvárosban Baranyi Krisztina polgármester hatszorosára növelte a parkolási díjakat, Miskolcon megemelték
a tömegközlekedés árát és a temetkezési díjakat – sorolta, megjegyezve: ez
csupán néhány példa a sok közül.
Hollik István értékelése szerint a
baloldali önkormányzatok pontosan
ott folytatják, ahol 2010-ben a Gyurcsány–Bajnai-kormány abbahagyta:

a válságot ismét adóemelésekkel kezelik, amibe 2010-ben majdnem belerokkant az ország.
A baloldali válságkezelés tehát
megbukott – fogalmazott a KDNP
országgyűlési képviselője, hozzátéve: a Fidesz–KDNP-kormány döntése értelmében 2021. január 1-jétől
tilos lesz az önkormányzatoknak a
helyi adók emelése, új adók kivetése
vagy már meglévő adókedvezmények
megszüntetése.

Hollik István hangsúlyozta: ezt
a válságot nem a magyar emberek
okozták, ezért nem engedhetik meg,
hogy az árát a baloldali önkormányzatok velük fizettessék meg.
A kormány ezért úgy döntött, rendeletben tiltja meg az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben adót emeljenek, új adót vessenek ki, és emellett
jövőre hatályban kell tartaniuk a
2020-ban bevezetett adókedvezményeket is.
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Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Politizálás a lovagkirály bűvkörében

kapcsolattartás

A GONDOLA.hu portál Móring József Attila kereszténydemokrata országgyűlési képviselővel (képünkön) közölt portrébeszélgetést, ugyanakkor aktuálpolitikai ügyek is szóba kerültek. Ebből az életútinterjúból közlünk részleteket, a teljes beszélgetés elolvasható az említett portálon és a kdnp.hu oldalon is.
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 –

GONDOLA.HU

– „Nincs lehetőség
hatalomMegjelent földi
Ferenc
pápa Laudato si´
ban sáfárkodnikezdetű
igen
súlyos bűnök
enciklikája
nélkül”
– ezt
zetszennyezés
ellen is védekezni
kellaz a Szent László írta
a montecasinói apátnak, amely magyar királynak sok köze van az ön
szűkebb pátriájához, Somogyvárhoz. Politikusként mennyire kapott
élményt az uralkodói bölcsesség tartalmából?
– Szent László király a magyar történelem egyik legnagyobb alakja. Az általa
1091-ben alapított somogyi monostor
feltárásán éveken keresztül részt venni
életem egyik meghatározó élménye. A
Lovagkirály törvényeinek zöme a rend
megteremtését és a magántulajdon
védelmének megerősítését célozták.
Fontosnak tartotta az egyház szervezetének megszilárdítását, a közösségi élet
értékeinek megtartását. Aktív külpolitikát folytatott, hiszen a somogyvári
apátság alapításának évében, 1091-ben
– ahova egyébként francia bencés szerzeteseket hívott szolgálatra – Horvátországgal is szoros kapcsolatot épített
ki, amely egészen 1918-ig fennmaradt.
Legendák sora őrzi lovagias tetteinek
krónikáit, példás mecénás is volt. Ha
az ember a szent király Somogyvárában adja a fejét a köz szolgálatára, természetes, hogy ezek a példák alakítják
az értékrendjét.
– Az Ön két fiának neve Máté Koppány és Álmos Botond. Egy újtestamentumi és ősmagyar, valamint két
ősmagyar név. Ön, aki egy újtestamentumi és egy hun nevet visel, miért
érezte fontosnak ezt a névválasztást?
– A József nevet szüleimtől áldott emlékű nagymamám kérésére kaptam,
aki a második világháborúban orosz
fogságban elvesztett nagyapámra kívánt így is emlékezni. Mamám Kanadából tért haza a születésem örömére,
felcserélve egy kényelmesebb élet
ígéretét az én nevelgetésem lehetőségére-gondjára… Az elmúlt évszázad
utolsó esztendejében aztán természetes
volt, hogy Somogyvár polgármesterének elsőszülött gyermeke a Koppány
nevet is kell viselje, hiszen az ősi magyarság egyik meghatározó alakja is
ezen a földön élt és a korábbi történelemkönyvek állításaival ellentétben
nem pogány, hanem keresztény volt.
A második srác „névadója”, Álmos a
honfoglalás előtti magyarok egyik vezére, a név jelentése „Istentől kapott”.
És hogy a sor ne szakadjon meg: az alig
héthónapos kislányom a keresztségben
az Emese Anna nevet kapta.
– Hát csak kanásznak termett a somogysági paraszt? – kérdezte az a
Csokonai Vitéz Mihály, akinek nevét
viseli az Ön által elvégzett tanítókép-

ében, 41 tartózkodás mellett
ta jóvá a Ház. Igennel az előterők mellett a Fidesz és a Jobbik
iselői szavaztak, a szocialisták,
MP-sek és a függetlenek többartózkodott, az egy nem szavaa szintén független Fodor
radta 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.

t napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a keyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
je a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a

és, a teremszámára ez
tt világ vé, a fejlődés
arról, hogy
endjét, törnk bízott éréter rövid
ennek a vie kell azok-

úl ott van az
„Az ember,
ilágot” – foyezés okozta
, a szellemi,
apunk olyan
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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 –

ző főiskola. A mai Somogyságban
mit tapasztalna a debreceni poéta?
– Somogyország csodálatos szeglete
a hazának. A Balatontól le egészen a
Dráváig festői szépségű településeken
élnek itt az emberek. Nem egyszerű a
boldogulás, de szorgalmas és tehetséges emberek élnek itt és sokat tesznek
azért, hogy az élet errefelé is jobb legyen.
A Magyar Tenger partján talán kön�nyebbnek tűnik a megélhetés, de a tótól
pár kilométernyire délre már a kicsiny
falvak elnéptelenedés elleni küzdelmeivel találkozhatunk. A kormánynak a vidék felemelkedését szolgáló
intézkedései errefelé is éreztetik már
hatásukat. A falusi CSOK igénylésével
megállt a városba vándorlás, egyre többen vállalnak gyermeket és építkeznek
a falvakban. A Magyar Falu Program
keretében sok óvoda bővül-szépül, új
bölcsődék születnek, utak javulnak
meg végre.
– Ön gyógypedagógus is, s ha nem
volna politikus, olyan gyerekekkel
foglalkozna, akik tanulási nehézségekkel küszködnek. Ezt a tudást miért akarta megszerezni?
– Nem készültem politikusnak, pedagógusként kívántam szolgálni a közösséget. A ’90-es évek elején néhány
barátommal együtt a falu dolgait akartuk jobbra fordítani, így kapcsolódtunk
be a közéletbe. Alpolgármester, majd
’98-ban polgármester lettem. Abban
az évben szereztem gyógypedagógusi
diplomát a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán,
hogy aztán mindössze hat hét osztályfőnökség után a 6/A osztályt egy
nagyobb „csoportra” cseréljem. Előtte
egy évtizeden át dolgoztam enyhe és
középsúlyos értelmi fogyatékkal élő
gyermekek között, akiknek a jelentős része ráadásul állami gondozott
is volt. Tudtuk, ezek a gyerekek csak
ránk számíthatnak, tőlünk függ, men�nyire könnyítjük meg a társadalomba
való beilleszkedésüket. Sok történetre

vagyunk büszkék,
hiszen az intézményből került ki
olyan fiatal, aki
később taxis vállalkozó vagy sikeres
szakmunkás
lett.
Igazi közösség volt
akkor az „intézet”,
a dolgozók zöme
az iskolának helyet
adó kastély festői
parkjában lévő lakásokban vagy kint, a
faluban élt. Akkoriban például teljesen
természetes
volt,
hogy számunkra a
szenteste az ott élő gyerekek körében
kezdődik, és csak miután csillogó szemekkel, apró ajándékaikat szorongatva
felmentek a szobáikba, akkor mentünk
a saját családunkkal karácsonyozni.
– A Somogyvári Községi Sportegyesületben mit tesz azért, hogy magyar
válogatott futballisták kerüljenek ki
a településről?
– Szenvedélyesen szeretem a focit, „lila
a vérem”, bár játszani csak a legamatőrebb szinten szoktam, remélem, nem
sértem meg ezzel a srácokat, akikkel
– most már egyre ritkábban – össze
szoktunk jönni. A foci egy Somogyvár
méretű településen nemcsak játék, sokkal több annál. A csapat és az azt körülvevő segítők igazi közösséget alkotnak.
Jövőre lesz száz éve, hogy szervezett
egyesületben zajlik itt a labdarúgás,
mindig igyekeztem hozzátenni, amit
éppen tudtam. Kezdetben labdaszedőként, később egyesületi elnökként. De
ha az kellett, takarítottam az öltözőt,
füvet nyírtam, átigazolást intéztem,
szerelést vásároltam vagy éppen vizet
vittem a játékosoknak. Manapság egyre nehezebb működtetni a falusi focit,
hiszen elfogynak a gyerekek, akiket
ráadásul rengeteg egyéb tevékenység
is csábít, nehéz fenntartani az érdeklődést a sport iránt. Ezért igyekszünk a
körülményeket javítani, Somogyváron
sportcsarnok, műfüves és műanyagborítású kispálya is rendelkezésre áll
a nagy, füves mellett. Természetesen
mindkét fiam focizik, Máté a felnőtt
csapatban, míg Boti az U-19-eseket
erősíti.
– A katolikus templomban való orgonálás hogyan tölti fel önt lelkierővel?
– A zene mindenre gyógyír. Legyen jó,
vagy éppen rossz kedvem, a muzsika
feltölt, megvigasztal, kikapcsol. Amikor „kinőttem” a ministráns szerepből,
a kóruson vettem részt a miséken. Az
akkori kántornak köszönhetem, hogy
barátságba kerültem a billentyűkkel,
ő tanította meg az akkordokat, hogy
aztán rengeteg gyakorlás után kísérni

tudjam az énekeket. Hosszú éveken át
minden vasárnap délelőttöt és ünnepet Pamuk, Somogyvámos és persze
Somogyvár templomaiban töltöttem.
Csodálatos szolgálat, azt tartja a mondás, aki énekel, az kétszeresen imádkozik, az imádság pedig mostanában
alaposan ráfér a világunkra. Ma már
más kántor szolgál ezekben a templomokban, hiszen nehéz volt megoldani,
hogy mindig ott legyek, de ha tehetem, azért néha még felülök a híres,
1841-ben épült két manuálos, tizenhat
regiszteres Kőnig-orgonára. De legalább ekkora lelkesedéssel pattanok a
billentyűk mögé a RetROkonok zenekarban, amellyel bálok, lagzik, különböző táncos rendezvények hangulatát
igyekszünk megalapozni hétvégeken.
Csak magyar dalokat játszunk, látni az
önfeledt táncot, hallani az együtténeklést, minden gondot, bajt feledtet.
– A Nemzetbiztonsági Bizottság
tagjaként mit tehetett azért, hogy
hazánkban ne érvényesülhessenek
rejtett idegen érdekek?
– Ez egy nagyon izgalmas bizottság,
amelynek munkájáról érthető okok
miatt részletesen nem számolhatok be.
A polgári és a katonai szolgálatok tevékenységéről hallgatunk meg időről
időre beszámolókat, illetve a bizottságnak számolnak be a szolgálatokat felügyelő miniszterek. Látogatást tehettünk a tranzitzónákban – amikor még
voltak –, és megtapasztalhattuk, hogy
a külföldi vádakból egy szó sem igaz.
A szolgálatok végzik a munkájukat,
ügyelve mindannyiunk biztonságára.
Nemcsak a külföldi ügynökök ellen
kell fellépni, hanem a hazai szélsőséges
szervezetek tevékenységét is figyelemmel kell kísérni.
– Mit hoz a jövő?
– Egy világméretű harc kellős közepében vagyunk. A liberális, nemzetek
nélküli társadalom hívei összehangolt
támadást indítottak a nemzeti, konzervatív berendezkedésű országok ellen
és a hazai ellenzék beállt ebbe a kórusba. Semmi sem számít nekik, csak
a hatalom megszerzése. Semmi sem
szent, még a vírushelyzetet is politikai
haszonszerzésre használják. Hamis videók, álhírek látnak napvilágot sorra.
Nyilván mi sem vagyunk tökéletesek,
de az, ami most a baloldalon folyik,
mindent alulmúl.
Az a kérdés, hogy amikor ’22-ben
majd választanak az emberek, akkor a
baloldali recept alapján rombolásra és
a nemzet pusztulására szavaznak majd,
vagy a békés építkezésre, amelynek
nyomán minden magyarnak lehetősége lesz előrelépni? A gyűlölet-gyáraknak hisznek majd a választók, vagy a
saját tapasztalataiknak? Ez lesz a legfontosabb kérdés 2022-ben.
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Demográfiai tél szivárványos zászlóban
A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

TÓTH I. JÁNOS

Jared Diamond ideológiai vakságként
írja le a grönlandi vikingek kihalását
a középkori kis jégkorszakban, miközben az északabbra élő eszkimók (inuitok) fennmaradtak. A vikingek a régi
életmódjukat már nem tudták folytatni,
de nem akartak úgy élni, mint a lenézett eszkimók, ezért kihaltak. Ugyanez az ideológiai vakság jellemzi Nyugat-Európát és a magyar balliberális
oldalt, mert nem néz szemben az egyre
súlyosabb demográfia téllel, hanem
az antinatalizmus útján halad tovább,
amit olyan fogalmak jellemeznek mint
szingliség, genderelmélet és homoszexualizmus.
SZIVÁRVÁNYOS ZÁSZLÓ
A vírushelyzet miatt az idén nem volt
melegfelvonulás, de a Budapest Pride
Fesztivál (augusztus 14-23.) eseményeit megtartották. Ezzel összhangban
a fővárosban és néhány kerületben az
ellenzéki polgármesterek kitűzték az
LMBTQ-zászlót a megszokott nemzeti, települési és uniós lobogók mellé. A
Mi Hazánk Mozgalom a Pride-ot provokációnak, a zászlót egy „sátáni csoport jelképének” nevezte. Novák Előd
a budapesti és az újbudai városházáról
eltávolította a szivárványos zászlókat.
Donáth Anna egy olyan világot
akar, „amelyben nem mentegetni, csak
méltatni kell a Pride-ot”. Később ezt a
bekezdést törölte, aminek az okát csak
találgathatjuk, talán rájött, hogy a magyar közvélemény még nem tekinti a
jogállamiság előfeltételének a Pride
méltatását.
Terézváros szintén momentumos
polgármesterének döntése alapján az
azonos nemű párok ezután megkapják
az 50 ezer forintos jegyescsomagot.
Erre a döntésre a nemzeti oldal nem
reflektált, bár szerintem igencsak vitatható. Induljunk ki abból, hogy a szexualitás tisztán magánügy, a reprodukció
viszont közügy is. Az utóbbira való
tekintettel az állam és az önkormányzat joggal támogatja a heteroszexuális
fiatalok jegyességét. Ennek a kedvezménynek a kiterjesztése a homoszexuális párokra helytelen, hiszen az ő
kapcsolatukat még a reprodukció lehetősége sem jellemzi, azaz kapcsolatuk
ab ovo magántermészetű, ezért nem
szabad az adófizetők pénzéből támogatni azt. Hasonló okok miatt elfogadhatatlan a szivárványos Szent Korona,
ami az idei Pride logója.
Hosszasan lehetne sorolni a Pridehoz kapcsolódó kultúrharc állomásait,
de ehelyett helyezzük a történéseket
demográfiai kontextusba E tudomány
egyik fontos törvénye, hogy alacsony
halandóság esetében a népesség létszáma és korfája csak 2,1 gyermek/
nő mellett állandó. Az ennél magasabb
termékenységi ráta esetében a népes-

ség növekszik és fiatalodik, ennél alacsonyabb termékenység esetében a
népesség öregszik és fogy. A népmozgalom nagysága természetesen arányos a termékenységi többletnek vagy
deficitnek az évtizedek alatt felhalmozódó értékével.
DEMOGRÁFIAI TÉL
MAGYARORSZÁGON
Magyarország az első között került
szembe a demográfiai tél problémájával. 1963-ban a világban itt volt a
legalacsonyabb a születési arányszám:
13,1‰, míg a termékenységi arányszám: 1,82 gyermek/nő volt, továbbá
132 ezer csecsemő született ebben az
évben. Jól mutatja a demográfiai hanyatlást, hogy a jelenlegi (2019-es) natalista adatok (9,1 ‰, 1,49 gyerek/nő és
89 ezer csecsemő) sokkal rosszabbak.
Magyarországon a népesség 1981-től
folyamatosan csökken. Éppen ezért a
magyar társadalom már a bőrén érzi
a demográfiai tél negatív következményeit, úgymint a falvak elnéptelenedése, növekvő munkaerőhiány, az idős
eltartottak növekvő aránya, a nyugdíjrendszer fenntarthatatlansága stb.
Ennek a demográfiai leépülésnek az elsődleges oka az, hogy a termékenységi
arányszám a hetvenes években érte el
utoljára a kívánatos (2,1 gyerek/nő) értéket.
A magyar termékenységi ráta mélypontja 2011-ben volt, 1,21 gyermek/nő
érték mellett, 2016-ig emelkedett, majd
2019-ig 1,49-es értéken stagnált. Az
utóbbi hónapok híradásai egy kismértékű emelkedésről (1,54 gyermek/nő)
szólnak. Sajnos ez az érték még mindig messze elmarad a szükséges 2,1-es
értéktől, vagyis a népesség továbbra is
csökken és öregszik.
KEMÉNY EURÓPAI TÉL
Ferenc pápa a panamai látogatása után
mondott beszédében kitért arra, hogy a
közép-amerikai országban mindenki a
gyermekével a karján várta őt, akiket
felemeltek, amikor meglátták a pápai
mobilt. „Rengetegen voltak! Gyermekükre büszke apák és anyák. Arra
gondoltam: mekkora méltóság van ebben a mozdulatban, és mennyire sokatmondó ez a demográfiai tél számára,
amelyet Európában megélünk! Annak
a családnak a büszkeségét gyermekei
adják. A jövő biztosítékai a gyermekek.
A demográfiai tél, gyermekek nélkül,
kemény!”
Nyugat-Európában, pontosabban
az Európai Unióban a termékenységi ráta 1967 és 1996 közötti három
évtizedben folyamatosan csökkent,
nyilvánvalóan összefüggésben a
hatvanas években kezdődő szexuális – és homoszexuális – forradalommal, majd 1974-ben csökkent
2,1-es érték alá. Jelenleg 1,5 gyerek/nő, de vannak olyan nemze-

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

tek, ahol a ráta sokkal alacsonyabb HOMOSZEXUALIZMUS VAGY
(<1,3 gyerek/nő).
PRONATALIZMUS
Demény Pál, aki már 1970-es évek- A homoszexualitás végigkísérte az
ben az elsők között írt erről a problé- emberiség történetét, és a kulturális
máról, tavaly így nyilatkozott: „Ha közegtől függően a homoszexuális
folytatódna a jelenlegi demográfi- emberek aránya kettő és hat százalék
Megjelent Ferenc
ai viselkedés, népességpolitika, az között változik. Egy friss kutatás
szepápa Laudato si´
hosszabb távon Európa gyökeres rint a genetika csak korlátozott
mértékkezdetű
enciklikája
átalakulását jelentené. A földrész
ben (8-25 százalékban)
befolyásolja az
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni kell
demográfiai lejtőn van. Ezt ignorál- emberek szexuális viselkedését. Tehát
ni lehetetlennek látszik, az európai a kisebbség biológiai-genetikai okok
nagypolitika mégis mindmáig ezt miatt homoszexuális, s nyilvánvalóan
tette. … Az európai termékenység helytelen lenne őket ezért elítélni, de
növelése a kontinens sorskérdése, a bizonyára vannak olyanok is, akik a
jelenlegi termékenységi szint fenn- szexuális forradalommal kialakult új
tartása ugyanis Európa lakossá- és toleráns társadalmi környezet miatt
gának lecseréléséhez vezet.” Majd keresnek homoszexuális izgalmakat és
arra kérdésre, hogy miért olyan nagy kalandokat.
baj, ha lecserélődik Európa lakossáMeg kell értenünk a homoszexuális
ga, az akadémikus a következőképp emberek speciális helyzetét és rossz
válaszolt: „Láthatóan sokakat ez lenne, ha szexuális orientációjuk miegyáltalán nem izgat különöseb- att negatív diszkriminációban részeben, részben azért, mert túlzottan sülnének. Erről Magyarországon szeoptimistán ítélik meg a bevándor- rencsére nincs szó, hiszen számtalan
lók asszimilációjának sikerességét, olyan vállaltan homoszexuális politirészben mert a nagymértékű beván- kus, közéleti ember (színész, újságíró,
dorlás szolgálja a gazdasági és poli- influencer) és magánember van, akit
tikai céljaikat. …. Értékítéletről van semmilyen hátrány sem ér a mássága
szó ebben az esetben: elfogadja-e miatt. Ugyanakkor éles különbséget
egy ország, hogy beolvadás és el- kell tenni a homoszexualitás egyéni
tűnés legyen a sorsa egy etnikailag és társadalmi aspektusai között; azaz
átformálódott kozmopolita európai a szexuális orientáció szabadsága és a
népességben?”
homoszexualitás mint ideológia között.
Az előbbi nem feltétlenül, az utóbbi
VÁLASZÚTON
viszont szükségképpen együtt jár a
Az emberi közösségek népesedési hely- gyermektelen életforma méltatásával
zete sokféle. Afrika és Nyugat-Ázsia a és propagálásával, vagyis antinatalista
túlnépesedés, míg Kelet-Ázsia, Európa hatású.
és benne Magyarország a demográfiai
Az előttünk álló demográfiai
tél problémájával néz szembe. Egyik válságot nyilvánvalóan csak úgy
demográfiai folyamat sem fenntartha- oldhatjuk meg, ha nem a homonortó. Minden kontinensnek és régiónak a mativitást, hanem a gyermekvállasaját demográfiai problémáját kell meg- lást, s különösen a sokgyermekes
oldani, azaz Európában és Magyaror- életformát propagáljuk. Egy csaszágon a demográfiai tél problémájára ládbarát társadalom centrumában
kell megoldást találni. Európában első- értelemszerűen a gyereket, s főleg a
ként a magyar miniszterelnök reflektált sok gyereket vállaló heteroszexuális
erre a problémára és 2030-as céldátu- pároknak és anyáknak kell állnia.
mot tűzött ki a magyar társadalom elé.
Közép-Európa, és benne MagyarHa ezt a termékenységi értéket a társa- ország, még döntési helyzetben van.
dalom elérné, akkor az elkövetkező év- Haladhat tovább az antinatalista jeltizedben megállna az elöregedés és az legű nyugat-európai úton, amelynek
ország népessége nyolc és kilenc millió fontos sajátossága a homoszexualizközött stabilizálódna.
mus, a genderelmélet és a tudatos
Európa és benne Magyarország de- gyermektelenség. Ez pedig olyan
mográfiai válsága már olyan súlyos, mértékű elöregedést és népességhogy a helyzet a következő kérdésre csökkenést eredményez, amit már
egyszerűsödött: sokkal több gyerek csak a tömeges bevándorlással lehet
vagy sokkal több bevándorló? A józan ellensúlyozni. Ennek negatív követész alapján azt lehetne várni, hogy Eu- kezményei pedig egyre nyilvánvarópában és Magyarországon politikai lóbbak. A magyarság azonban még
konszenzus van a „sokkal több gye- dönthet úgy, hogy megpróbál megrek” alternatíva mellett. Ezzel szem- maradni magyarnak, aminek nélben azt tapasztaljuk, hogy egy prona- külözhetetlen előfeltétele a termétalista (születést-támogató) fordulat kenységi ráta emelése, vagyis egy
szükségességét
Nyugat-Európában pronatalista fordulat. Bár rövidtávon
egyetlen jelentős párt sem hangoztatja, ez az út sokkal nehezebb, hosszabb
és Közép-Európában is csak a keresz- távon azonban mégis a pronataliztény-konzervatív pártok. Pedig a képlet mus útja a helyes, mert ez biztosítja
egyszerű: az európai nemzetek család- a nemzet megmaradását, biztonsábarátok lesznek, vagy nem lesznek.
gát és jólétét.
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 –
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Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Nincs világjárvány okozta szünet a vallásüldözésben

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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
BÉKEFY
LAJOSNéppárt 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 nemzetközi vallásszabadság előmozdítására szolgáló, gyakorlatilag
harmadik éve megrendezésre kerülő
Megjelent Ferenc to Advankonferencia, a Ministerial
pápa Laudato si´
ce Freedom of Religion
kezdetű enciklikájaor Belief a
közelmúltban
zetszennyezés
ellen is védekezni kell rendezte meg – első
ízben az Egyesült Államok területén kívül – tanácskozását a lengyel
fővárosbane. Ennek kifejezett célja
az volt, hogy felmérje a koronavírus-járvány közepette a vallás és a
hit szabadságát biztosítani hivatott
intézkedések helyzetét a világban.
Az amerikai külügyminisztérium
által 2018-ban indított, miniszteri
szintű szervezet a világ vezető diplomatáit gyűjti össze, s így törekszik
a vallásszabadság kérdését továbbra
is a nemzetközi külpolitika fókuszában tartani. Munkájában kezdetektől
részt vesz Magyarország is, Szijjártó Péter külügyminiszter, valamint
Azbej Trisztán államtitkár is volt
résztvevője az üléseknek.
Napjaink kemény valósága, hogy
a világ népességének 80 százaléka
olyan országban él, ahol korlátozzák a vallásszabadságot. A járvány
pedig csak fokozta az üldöztetést.
„A rosszindulatú szereplők megpróbálták a COVID-19-et felhasználni
a vallásszabadság korlátozására” –
mondta Sam Brownback, a nemzetközi vallásszabadságért felelős amerikai nagykövet. „A vallásszabadság
bővítésének és a vallási kisebbségek
védelmének szükségessége globális
prioritássá vált” – tette hozzá.
Az új típusú koronavírus okozta
vallásjogi helyzet került a középpontba a kétnapos konferencián,
amelynek a lengyel külügyminisztérium adott otthont.

ében, 41 tartózkodás mellett
ta jóvá a Ház. Igennel az előterők mellett a Fidesz és a Jobbik
iselői szavaztak, a szocialisták,
MP-sek és a függetlenek többartózkodott, az egy nem szavaa szintén független Fodor
radta 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.

t napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a keyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
je a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a

és, a teremszámára ez
tt világ vé, a fejlődés
arról, hogy
endjét, törnk bízott éréter rövid
ennek a vie kell azok-

úl ott van az
„Az ember,
ilágot” – foyezés okozta
, a szellemi,
apunk 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 –

MÁRCIUSBAN
MEGKEZDŐDÖTT
A LOPAKODÓ
VALLÁSELLENESSÉG
– MEGIDEOLOGIZÁLT
VÍRUSOK
Gayle Manchin, az Egyesült Államok
Nemzetközi Vallásszabadsági Bizottságának (USCIRF) elnöke szerint a
vallás korlátozása már idén márciusban megkezdődött. Erre számos
példát hozott fel. Például Srí Lankán
a hatóságok figyelmen kívül hagyták
a hamvasztás elleni muszlim vallási
érveket. Dél-Koreában a kormány a
Shincheonji Jézus Egyház szekta ellen lépett fel, miután az – úgymond
– a nemzeti szintű pandémia kitörésének központjává vált. Iránban – annak ellenére, hogy a foglyokat széles
körben engedték szabadon a járvány
miatt, köztük néhány keresztyént is –
a szúfi muszlim foglyokat kórházakba helyezték, a többieket nem.

Pakisztánban a COVID-19-et vallásilag megideologizálták, a szunnita muszlim többségű országban a
muszlim kisebbségről „síita vírus”
néven nevezték el a pusztító kórokozót, s a hinduk és a keresztyének hátrányos megkülönböztetésben részesültek a segélyek, olykor a
gyógyszerek, illetve az orvosi ellátás elosztásában.
„Néhány ország csak akkor fog
cselekedni, némiképpen visszafogni magát, ha néven nevezzük őket
és leleplezzük mesterkedéseiket” –

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
ELLENTMONDÁSOS A
HELYZET
A minap közzétett 2020-as Becket-index szerint, ami a vallásszabadságról szól, a „hit emberei”
viszonylag kiegyenlített véleménykülönbséget mutatnak arról a kérdésről,
hogy az amerikai kormány tisztességesen bánik-e a vallási közösségekkel és a keresztyén gyülekezetekkel.
A megkérdezettek körülbelül egyharmada válaszolt igennel, egyharmada
pedig nemmel (egyenként 34%). A

rült sor, ott a tekintélyelvű irányítás elbizonytalanította a lakosságot és olykor
heves tiltakozásokhoz vezetett.
Brownback bejelentette, hogy az
amerikai kormány nagyobb hangsúlyt
fektet a vallási kisebbségek elnyomására irányuló technikák és modern
megfigyelő-technológiák ellenőrzésére, például Kínában és a muszlim ujgur közösséggel szemben alkalmazott
diszkrimináció esetében. „Ha a kínaiak nem állnának háborúban a hittel,
akkor elégedettebb állampolgáraik lennének” – mondta.

mondta David Harris, az Amerikai
Zsidó Bizottság ügyvezető igazgatója.

republikánusok a nem (29% vs. 43%),
a demokraták pedig az igen (45% vs.
22%) felé hajlottak.
A megkérdezettek háromnegyede
szerint a vallás fontos a társadalmi
stabilitás szempontjából (78%). Ötből
egy válaszadó nagyobb prioritást tulajdonított az imaházak, templomok
újbóli megnyitásának, mint a vállalkozásoknak. Az ehhez hasonló statisztikák jól mutatják a vallásszabadság
nemzetközi kérdéseire történő odafigyelést a közvéleményben is. Brownback megjegyezte, hogy nagyköveti
tisztségének újbóli engedélyezését és
kibővítését Barack Obama elnök törvénybe foglalta, és a házelnök, Nancy
Pelosi részt vett a második miniszteri
ülésen, amit ez a szervezet tartott.

NEMZETKÖZI
VALLÁSSZABADSÁG
SZÖVETSÉG –
VALLÁSSZABADSÁGKEREKASZTALOK
A miniszterek és vezető diplomaták
ezen szerveződésének a kezdete óta
eltelt három évben Brownback több
biztató jelet látott. Így például közbenjárásukra a 97 százalékban szunnita
muszlim Szudán hatályon kívül helyezte
az ún. „istenkáromlásról” szóló törvényt.
A vallási helyeket államilag, biztonsági
erőkkel védik a Krím-félszigeten és a
grúziai konfliktusövezetekben – ismertette. Felszólítják Azerbajdzsánt, hogy
ugyanezt tegye Hegyi-Karabahban is.
A 2019. évi ülésen indított Nemzetközi
Vallásszabadság Szövetség (International Religious Freedom Alliance) pedig
már 32 országban működik. Ennek is volt
már idén kihelyezett ülése Varsóban.
A szerveződésnek tagja egyebek között Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Ausztria, Horvátország és Ukrajna
is. Tavaly Brownback felkérte a különböző országokat, rendezzenek regionális vallásszabadság-kerekasztalokat, s
azóta harmincat tartottak meg. Érdekesség, hogy Szudán a múlt hónapban tartotta első hivatalos kerekasztalát.

CSAK ÖSSZEFOGÁSSAL
LEHET CSÖKKENTENI A
GYŰLÖLETET
A megkönnyebbülés, a gyógyulás a gyűlölet tekintetében is nemzetközi választ igényel – mondta
Ahmed Shaheed, az ENSZ vallásszabadsággal foglalkozó különleges előadója. A koronavírussal kapcsolatos három nyilatkozata közül
az egyik az antiszemita összeesküvés-elméletek megugrására hívta
fel a figyelmet. Emlékeztette a jelenlévőket az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatára, valamint a
Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányára. Ezek a
lehető legnagyobb mértékben megkövetelik az együttműködést és a
kommunikációt. „Vészhelyzetben,
mint a világjárvány, a hit nyilvános
megnyilvánulásának a lehető legkevesebb korlátozást sem szabadna elszenvednie, és nem szabad a pandémia címén vallási diszkriminációt,
korlátozásokat bevezetni” – mondta
Shaheed.

A LENGYELORSZÁGI
ÖSSZEJÖVETEL TOVÁBBI
HANGSÚLYAI
A fontos kérdések között szerepelt a
vallásszabadság és a biztonság kapcsolata. A szakértők olyan statisztikákat
említettek, amelyek pozitív ok-okozati
összefüggést mutatnak. Azaz: ahol nagyobb a vallásszabadság, ott nagyobb
a biztonság, a közbiztonság is. Ahol a
vallási tevékenység korlátozására ke-
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Fórum

Latorcai János:

2020 adventjén
Advent van, a várakozás, a remény időszaka. November utolsó vasárnapján
fellobbantottuk az adventi koszorú első
gyertyájának lángját.
Készülünk az ünnepre, de ilyenkor
még végezzük hétköznapjaink feladatait és ezért a várakozás örömét egyre
nehezebb kristálytisztán megélni.
Ma, akár ha magunkba nézünk, akár
ha a minket körülvevő világot vizsgáljuk, új nehézségekkel kell megküzdenünk, hiszen olyan korban élünk,
amelyben a keresztény embereknek
nemcsak hitüket kell megőrizniük, hanem a teremtett világot és annak fundamentumait is.
Szent II. János Pál pápa számtalanszor beszélt Európa keresztény gyökereinek megőrzése fontosságáról. Ezek
a gyökerek igenis léteznek, még ha az
Európai Unió alkotmányának preambulumából – az alapító atyákat is megtagadva – száműzték a kereszténységre
történő utalást.
Pedig a kereszténység, a keresztény
örökség elutasítása mindig talajvesztéssel járt. Európa vezetése nem tanult
a XX. század totalitárius diktatúráinak
példájából és nem értette meg, hogy
amint eltűnik Isten ideája a társadalomból, az valami mást, egy másik fogalmat emel transzcendens szintre.
Ma ismét ennek vagyunk tanúi,
melyben – Henri Boulad egyiptomi
jezsuita szerzetes szavaival élve – a ke-
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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

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 –

se nyomán látható szimbolikáját, köz- hitükért életüket is készek voltak feláltük a jászolt és a karácsonyfát, na meg dozni.
természetesen magát Jézust is feladja.
Mi sem adhatjuk fel hitünket, keFerenc
A XXI. század Európájának legna- resztény kultúránkat, mert haMegjelent
gyengék
pápa Laudato si´
gyobb problémája éppen ez az identi- maradunk a harcban, akkorkezdetű
nemenciklikája
a litásválságból fakadó gyengeség,A lelki-szellemi
mely környezetszennyezés
berálisok és ellen
progresszívek
is védekezni kell által álmolehetőséget biztosított arra, hogy a dott békés multikulturalizmus, hanem
kereszténységnek a közéletből való előbb a behódolás, majd hazánknak
kiszorítása után egyre erőszakosabb egy európai- vagy akár egy világmécselekményekre is sor kerülhessen. Ma retű tégelyben történő felolvasztása is
olyan a világ, mintha az emberi jogok bekövetkezhet. Mert egyszerre nem leélharcos országait nem is érdekelné, het nemzethűnek és globalistának lenhogy hite megvallása miatt 260 millió ni, ahogy Európa keresztény identitását
keresztény szenved el diszkriminációt, sem lehet megőrizni a migráció és az
megaláztatást, üldöztetést a világban.
iszlám terjedésének támogatásával.
Ma már nem kerül újságok címlapElődeink hite és elszántsága ma is
jára, hogy naponta tucatnyi embertár- erőt kell, hogy adjon valamennyiünksunkat gyilkolják meg keresztény hitük nek ahhoz, hogy képesek legyünk
megvallása miatt, legfeljebb akkor, ha megőrizni Európa, és benne hazánk
az valahol Nyugat-Európában történik. keresztény identitását, kultúráját.
Sajnos a keresztényüldözésnek az
Ma az a legfontosabb, hogy támogasEurópai Unió területén is egyre több suk azokat, akiket a járvány már elért
halálos áldozata van, és ne feledjük, és segítsük mindazokat, akik ebben a
hogy a legutóbbi bécsi terrorcselek- rendkívüli helyzetben egészségünk
ménnyel a zsidó–keresztény kultúránk megőrzése érdekében fáradhatatlanul
alapjait fenyegető támadások már 60 dolgoznak.
kilométerre megközelítették országhaLegalább egy fohász erejéig gondoltárunkat.
junk rájuk!
Múlt héten, a Vörös Szerda Emléknap nemzetközi kezdeményezés kereA fenti írás a KDNP
tében az Erzsébet-híd, a Szent Gellért
szobor és négy keresztény felekezet frakcióigazgatójának az Országgyűlés
december 1-jei ülésén napirend
templomának vörös kivilágításával
előtt elmondott beszédének
emlékeztünk meg a XXI század mártíszerkesztett változata
rjairól, azokról a keresztényekről, akik
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

resztény hit elvesztése nyomán keletkezett erkölcsi relativizmus egy széttöredezett világ tükörképét mutatja.
Az állandó külső és belső támadások következtében mára a nyugati
civilizáció elvesztette az önmagába
vetett hitét. Oda jutottunk, hogy amire büszkének kellene lennünk, arról is
szemlesütve hallgatunk vagy kezeinket
tördelve magyarázkodunk.
Jó példája ennek karácsony ünnepe, Jézus születésének napja és az azt
megelőző advent is, amely szakrális
jellegét fokozatosan elveszítve lassan
nemcsak kiüresedik és egy csupán akciós bevásárlási időszakká silányodik,
hanem néhány magát progresszívnek
valló politikus, közéleti szereplő dönté-

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 –

Surján László:

A Nyugat politikai vaksága
Hozzánk a kommunizmus keletről,
szovjet importból érkezett. Pedig nyugati találmány, Brüsszelben született.
„Kísértet járja be Európát – a kommunizmus kísértete”, írta Karl Marx a
Kommunista kiáltványban. Pontosabb
lett volna, ha Nyugat-Európát említi.
Lenin vitte keletre azzal, hogy nem a
legfejlettebb, hanem épp a legelmaradottabb országban döntötte meg a
kapitalizmust. De a nyugat-európai
szalonokban és egyetemeken keletkezett eszme már jóval 1917 előtt eljutott a munkástömegekhez, marxista
pártokat hozott létre, majd egymással
is vitázó áramlatokra bomlott. Lenin
mozgalma úgy tűnt, mint ezek egyike.
Vladimír Palko Jönnek az oroszlánok
című könyvében a marxi gyökerű mozgalmakat egymás unokatestvéreinek
tekinti, akik vetélkednek egymással,
de mint jó unokatestvérek, ha van közös ellenség, összezárnak. A második
világháború alatt – Adolf Hitler miatt
– ez meg is történt.

Az első világháború utáni zavaros
időkben a bolsevikok látszottak az
unokatestvérek között a legsikeresebbnek. Szerte Európában létrejöttek
az őket követő pártok, miközben a
nyugat-európai marxizmusnak voltak
saját pártjai, odaadó hívei, sajtója, értelmisége. Az orosz kommunistáknak
viszont államuk volt, hadseregük és
minden állami financiális forrásuk.
Felnéztek rájuk. Moszkva lett a világkommunizmus fővárosa, és terjeszkedni akart. A XX. század első felében
két nagy nyugat-európai „katolikus”
országban is közel állt a győzelemhez.
Spanyolországban ennek véres polgárháború vetett véget. Olaszországban az
1948-as választásokon a győzelmüket
a kommunistaellenes erők rendkívüli
összefogása hiúsította meg. A kommunista világforradalom elmaradt, de az
eszme a modernség és a progresszió
álruhájában tovább élt.
Úgy tűnt, ők formálják a jövőt, s
nem a názáreti Jézus tanítása. Európa

értelmiségi körei – progresszív címke
alatt – fölényben érezték magukat a
keresztény-konzervatívokkal szemben.
Ebbe a táborba igen jelentős emberek
tartoztak. A XX. század húszas és
harmincas éveiben a nyugati kultúra
számtalan jeles személyisége rokonszenvezett a kommunizmussal, mint
John Reed, Pablo Picasso, Charlie
Chaplin, H. G. Wells, G. B. Shaw, Henri Barbusse, Lion Feuchtwanger vagy
Louis Aragon. Hitler veresége után a
kommunista eszme a legyőzhetetlenség nimbuszát élvezte, és a támogató
értelmiségiek köre tovább nőtt, például Jean-Paul Sartre és mások révén. A
nyugati marxisták elfogultak voltak, a
tények nem hatottak rájuk. Az a politikai vakság, ami máig megkeseríti az
életünket, közel száz éve kezdődött.
A szovjet rendszer egyik látványos
kudarca az agrárium kollektivizálása
volt (1929–1933). Eredmény: az Oroszország, Ukrajna és Kazahsztán lakosságának millióit elpusztító éhínség.

Hogyan reagált erre a nyugati szellemi
elit? Akkoriban a The New York Times
moszkvai fő levelezője Walter Duranty
volt. Cikkei magasztalták a sztálini politikát, amiért is 1932-ben megkapta a
legrangosabb újságírói kitüntetést, a
Pulitzer-díjat. „Minden hír az oroszországi éhínségről ma túlzás vagy ros�szindulatú propaganda” – írta a The
New York Timesban 1933. augusztus
23-án, amikor már milliók haltak éhen.
Amikor kiderült az igazság, felmerült
ugyan, hogy vissza kell venni a Pulitzer-díjat Durantytól, de nem tették. Tekintélyes baloldaliak, mint G. B. Shaw,
H. G. Wells, a Szovjetunióból visszatérve maguk is tagadták az éhínséget,
sőt Édouard Herriot háromszoros francia miniszterelnök (Radikális Szocialista Párt) kijelentette: „Ukrajna egy
virágoskert.”
A harmincas évek második felében
Joszif Sztálin koncepciós pereket indított a lenini gárda tagjai (Zinovjev,
Kamenyev, Buharin, Radek és mások)
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társadalom
ellen. A nyugatiakrendezett
akkor
nem figyeltek
alakításáért
annyira a jogállamiságra, mint maelfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
napság, sőt Josephkapcsolattartás
E. Davies amerikai
moszkvai nagykövet biztosította kormányát, hogy a vádlottak ellen minden kétséget kizáróak a bizonyítékok.
A politikai vakság ragályos. Franklin
Delano Roosevelt a jaltai konferencia
előtt a következőket mondta: „Érzésem
Megjelent Ferenc
szerint Sztálin semmit
sem akar, csak
pápa Laudato si´
országa biztonságát,
azt hiszem, ha
kezdetű és
enciklikája
mindent
odaadok
neki, amit odaadzetszennyezés
ellen is védekezni
kell
hatok, és nem kérek tőle viszonzásul
semmit, noblesse oblige, nem akar
majd semmit annektálni és együttműködik majd a világ demokráciájáért és
békéjéért.”
Roosevelt mindent oda is adott Sztálinnak, ami nem az övé volt.
A Nyugat végül nem lett kommunista. Megakadályozta ezt a hidegháború,
de a berlini, poznańi megmozdulások,
kiemelten az ’56-os magyar forradalom, majd a prágai tavasz is. De az
unokatestvérek el tudtak fojtani minden antikommunista indulatot. Ezért
álltunk 1990-ben mi is erős nyomás
alatt: teremtsünk békét. Felnagyították a reformkommunisták érdemeit,
egekbe magasztalták Horn Gyulát és
példának állították elénk a spanyol
kiegyezést. Az unokatestvérek létrehozták az anti-antikommunizmust. A
tolerancia szent tehenét imádva intoleranciának tartották a kommunisták
kritizálását. Korábban ők tették nevetségessé Joseph McCarthy félelmét
a szovjet kémektől és szitokszóvá a
„mccarthyzmust”, amit az amerikai
anti-antikommunista sajtó évekig
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

ében, 41 tartózkodás mellett
ta jóvá a Ház. Igennel az előterők mellett a Fidesz és a Jobbik
iselői szavaztak, a szocialisták,
MP-sek és a függetlenek többartózkodott, az egy nem szavaa szintén független Fodor
radta 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.

t napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a keyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
je a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a

és, a teremszámára ez
tt világ vé, a fejlődés
arról, hogy
endjét, törnk bízott éréter rövid
ennek a vie kell azok-

úl ott van az
„Az ember,
ilágot” – foyezés okozta
, a szellemi,
apunk 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 –

ugyanúgy értékelt, mint a moszkvai
Pravda, írta Vladimír Palko.
Míg a baloldalisággal kacérkodó
széplelkek nyugaton fényezték a marxizmust, a szovjet változat szép csendesen elhalálozott. Úgy tűnt, hogy
maga alá temeti az unokatestvéreket is.
Ám a hatás épp ellentétes volt. Az olasz
kereszténydemokraták a kilencvenes
évek elején zártkörű tanácskozásra
hívták az európai testvérpártok elnökeit. Magyarországot én képviseltem.
Az olaszok kétségbeestek: ha már nem
lehet a szovjet veszéllyel riogatni, nincs
ellenség, tehát – néztek rám nem is kicsit neheztelve – meg fogunk bukni.
Igazuk lett: a Democratia Christiana
1994-ben megszűnt.
Ennek persze más okai is voltak, de a
mi szempontunkból az a lényeg, hogy a
szovjet tehertételtől megszabadult nyu-

gati unokatestvérek lelkesen szidhatták
a kommunistázókat. Ők a meghatározók a tömegtájékoztatásban és a kulturális életben. Közép-Európában pedig
a választásokkal nem befolyásolható
posztok változatlanul az itteni unokatestvérek kezében vannak, akiknek
elvek helyett már csak érdekeik vannak. Ha pozícióikat a kormány – a választói akaratra hivatkozva – gyengíti,
azonnal diktatúrát kiáltanak. Európai
szinten akarják megnyerni azt a csatát, amit itthon elveszítettek. Az akció
fedőneve: a jogállamiság védelme. A
cselt közös Európánk számos vezetője,
beleértve testvérpártjaink meghatározó személyiségeit is, nem veszi észre,
ahogy annak idején az ukrajnai éhezést
vagy a sztálini terror vérengzését sem
látták. Döntéseik érzelmiek, amelyekkel szemben a tényeknek általában
nincs hatása. Ma ezen a porondon
zajlik a csata, a hazai ellenzék vezetői ebben csak felbujtók, jelentéktelen
mellékszereplők.
Az unokatestvérként emlegetett nyugati marxizmus átalakult, mostanában
– szavakban legalább – liberális. Ezzel
megtéveszti a kereszténydemokrata
pártokat is, amelyek fokozatosan a választók igényeihez szabták az elveiket,
ezért összetéveszthetők lettek bármelyik más centrumpárttal. A keresztény
nevet esetleg megtartották, de a keresztény elvekből csak azt alkalmazzák, ami nem jár szavazatvesztéssel és
elnyeri a tömegtájékoztatás tetszését.
Becsukják a szemüket, ha az európai
kultúra alapjainak, így a kereszténységnek az üldözésével találkoznak.

A ma uralkodó szellemi irányzat
Marx óta vallásellenes, hiszen „a vallás
az emberiség ópiuma”. Mostanában két
jelszó alatt támadnak: az egyik az állam
és az egyház szétválasztása, a másik a
tolerancia. Katolikus nem lehet európai
uniós biztos (Rocco Buttiglione). Állami tisztviselő ne viseljen keresztet, mert
ezzel megsérti az állam vallási semlegességét – ez az egyik vonal. El kell
tüntetni a keresztény jelképeket a közterekről, mert ez sérti a más hitűeket.
Az Európai Parlament alelnökeként
többször tárgyaltam iszlám vallási vezetőkkel. Nagyon határozottan kijelentették, hogy akik rájuk hivatkoznak,
fogadatlan prókátorok: őket nem zavarják ezek a jelképek. A világot elindították egy irányba, amelynek célja minden kényszer elutasítása. Nincsenek
természeti adottságok, sem járványügyi vagy erkölcsi korlátok. Aki úgy
véli, hogy a szabadságnak van határa,
az diktátor. Sztálin még csak a folyók
irányát változtatta meg, ma már a nemet váltók korát éljük. A tények nem
számítanak. Ahogy nem számítottak
a holodomor idején sem. Ma politikai
vakok vezetik a világtalanokat. Sok
gonddal jár, ha a józan eszünket követjük, de valakinek csak ki kellett mondani: a király meztelen.

A szerző a KDNP tiszteletbeli
elnöke, az Európai Parlament
volt alelnöke. A cikk a Magyar
Nemzetben jelent meg
december 1-jén

Latorcai János:

Tisztelet a Bányásznak!
A hagyományoknak megfelelően
Szent Borbála napján köszöntjük a
nagy múltú szakma még aktív és már
visszavonult képviselőit, valamint
mindazokat, akik őrzik és ápolják e
nemes hivatás hagyományait.
Van mire emlékeznünk, hiszen ez
az iparág hosszú évszázadokon át a
magyar gazdaság húzóágazatát jelentette. A bányászat ugyanakkor
nemcsak gazdasági, hanem szellemi,
tudományos és nem utolsósorban kulturális értelemben is jelentős befolyást
gyakorolt hazánk fejlődésére.
Ez utóbbi kapcsán külön ki kell
emelnem az 1892-ben Selmecbányán
megalapított Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet,
melynek köszönhetően a bányásztársadalom az elmúlt közel százharminc
évben is képes volt megőrizni hagyományait, miközben korábbi története
során önsegélyező egyleteivel, kórházaival és máig csodált, egyedülálló
kulturális alkotásaival példát tudott
mutatni a társadalomnak.

A rendszerváltás évei és a szocialista nagyipar szinte törvényszerű
összeomlása rendkívül nehéz helyzet elé állította nemcsak a bányászszakmát, hanem az akkori idők
döntéshozóit is. A bányászat és a
kohászat ügyéért felelős egykori miniszterként pontosan tudom, milyen
fontos volt, hogy a bányásztársadalom értékei, hagyományai, szellemi
tudása megmaradjon. Az 1992-ben
megalakult Magyar Bányászati
Szövetség nemcsak a hagyományok
túlélését segítette, hanem kezdettől
fogva szakmai tudásával hozzájárult a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. (48.) törvény szakmai előkészítéséhez, annak megalkotásához
és annak fejlesztéséhez.
A törvény megalkotásakor hittük
és vallottuk, hogy a bányászok értékteremtő munkájával a bányászatra az
új tulajdoni, technikai és technológiai
feltételek mellett is szükség lesz.
A bányászok iránt érzett tisztelet és
elismerés jegyében 1993-ban megala-

pítottuk a „Szent Borbála érem” miniszteri kitüntetést, mely a mai napig
értékmegőrző elismerése a szakma
legkiválóbbjainak, köztük az idei kitüntetetteknek.
Már a törvény megalkotásakor is
látszott, hogy az energia, különösen
pedig az energiafüggetlenség biztosítása egyre inkább fel fog értékelődni.
Ez utóbbira éppen a koronavírus-járvány nyomán fellépő veszélyek hívták
fel a figyelmet, jelezve, hogy határozott intézkedésekre van szükség nemcsak a bányászat és az energiagazdálkodás, hanem a teremtésvédelem,
az ásványinyersanyag-szemlélet, a
hulladékgazdálkodás fejlesztésében,
a kapcsolódó tudásbázis és szakértői
hálózat kialakításában.
E téren a kormány a bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII. (48) törvény
módosítását célzó T/13646. számú
törvényjavaslat benyújtásával a kavics- és sóderbányászat területén már
megtette a szükséges lépéseket.
Az Információs és Technológiai

Minisztérium, valamint az érintett
országos szakmai szervezetek közti
folyamatos egyeztetések reményt adnak arra, hogy a közeljövőben más bányászati alágazatokban is sor kerülhet
a szükséges reformokra.
Meggyőződésem, hogy nemcsak a
Szent Borbála-kultusznak és a régi
hagyományoknak, hanem a magyar
bányászatnak is van jövője. Ehhez
azonban nem csak tettekre, hanem
áldásra is szükség van, mert csak akkor reménykedhetünk mindezek sikerében, ha mielőbb és minél kevésbé
meggyengülve jutunk túl a koronavírus-járványon. Ebben bízva és ennek
hitet adva köszönjük meg mindazok
munkáját, akik ezért nap mint nap
tesznek.
Jó szerencsét!

A szerző az Országgyűlés
alelnöke; 1993 és ’94 között ipari és
kereskedelmi miniszter volt
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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.

Simicskó István és Soltész Miklós je- felelős államtitkára arról beszélt, hogy
lenlétében adták át a budapesti Szent az egyházi iskolák és a társadalom naMargit Gimnázium új, mintegy 1400 gyon nagy része a normalitást követi.
négyzetméteres tornacsarnokát novem- „A teremtett világot szeretné követni:
ber végén. A beruházás mintegy 2,5 azt, hogy a fiú, fiú, a lány, lány” – foMegjelent
Ferenc
társadamilliárd forintból valósult meg. Az épü- galmazott. Mint mondta, a mai
pápa Laudato si´
világ
let keddi átadásán Simicskó István, a lomban a normalitást, a teremtett
kezdetű enciklikája
meg
KDNP frakcióvezetője, Újbuda ország�A lelki-szellemi értékrendjét
környezetszennyezésnéhányan
ellen is védekezni
kell akarják kérgyűlési képviselője elmondta: a sporto- dőjelezni. Nekünk pedig azt kell támolási lehetőségeket biztosító épületek, így gatni, ami a normalitást akarja továbba gimnázium új tornacsarnokának meg- adni a következő nemzedékeknek.
Ezért a kormány egyre nagyobb
építése arról szól, hogy a gyermekek kulturált körülmények között felkészüljenek mértékben támogatja az egyházi okaz életre. Ugyanis egy ilyen küzdőtér az tatást, nevelést. Akár iskolák felújítáélet kicsinyített mása, a mérkőzésekkel sával, akár tornacsarnokok építésével,
felkészülhetnek arra is, hogy az életben is hogy ott is az egészséges életmódhoz,
eredményesen tudjanak majd úrrá lenni a a sportoláshoz és ezen keresztül a ternehéz helyzeteken – tette hozzá.
mészet és a teremtett világ szeretetéSoltész Miklós, a Miniszterelnökség hez vezessük a fiataljainkat – mondta
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért Soltész Miklós.
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

Simicskó István, Gáncs Kristóf és Vejkey Imre az ajándék-átadáson
Az Ökumenikus Segélyszervezet
juttatja el a rászorulóknak azokat
az ajándékcsomagokat, amelyeket
a Kereszténydemokrata Néppárt
parlamenti frakciója ajánlott fel.
A csomagokat Simicskó István, a
KDNP frakcióvezetője és Vejkey
Imre frakcióvezető-helyettes adta
át december 9-én a segélyszervezet
képviselőinek.
Az ajándék átadásán Simicskó
István elmondta: fontos, hogy válsághelyzetben, az egész világot
sújtó járvány idején segítsenek, és
a szolidaritás, a segítőkészség megmutatkozzon. A KDNP parlamenti
frakciója által felajánlott csomagok
alapvetően kéz- és felületi fertőtlenítőszereket, és a járvány elleni

védekezéshez szükséges eszközöket – maszkokat, védőkesztyűket –
tartalmaznak, azokat országszerte
rászoruló családok kapják meg.
Összesen mintegy 10 ezer termék kerül a csomagokba. A KDNP
frakcióvezetője szerint a kereszténydemokrata mozgalom mindig
is egyfajta szociális érzékenységből
fakadt, fontos, hogy ezt tovább vigyék a 21. században.
Gáncs Kristóf, az Ökumenikus
Segélyszervezet kommunikációs
igazgatója is kiemelte: tavaly mintegy 40 ezer segélykérés érkezett,
idén már több mint 70 ezer. Sokan
kértek segítséget élelmiszer formájában, illetve a járvány elleni védekezéshez – tette hozzá.

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 és Soltész Miklós floorballozik (palánklabdázik) a Szent
Margit Gimnázium új tornacsarnokában

A Ferencvárosi Torna Club is csatlakozott a Hungary Helps Program küldetéséhez
Együttműködési megállapodást kötött a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és
a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős
Államtitkársága a Ferencvárosi Torna Clubbal (FTC),
melynek keretében Magyarország legjelentősebb múltra visszatekintő sportegyesülete is szerepet vállal a
Hungary Helps Program humanitárius tevékenységében.
A megállapodás értelmében az FTC szervezett keretek között, a járványügyi előírások figyelembe vételével, sportolási lehetőséget biztosít az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” hazánkban tartózkodó
hallgatói számára, valamint sporteszközökkel segíti a
fiatalok nevelését a világ azon régióiban, ahol a keresztények üldöztetésnek vannak kitéve.
A Hungary Helps Program alapelve, miszerint a
segítséget kell odavinni, ahol a baj van, nem a bajt
idehozni, az elmúlt közel négy évben mintegy 100
ezer válságövezetben élő ember számára tette lehetővé a szülőföldön való
megmaradást, vagy az
oda történő visszatérés
feltételeit.
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em – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Azbej Tristan államtitkár és Nyíri Zoltán, az FTC ügyvezető alelnöke
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