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A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Semjén Zsolt: Trianon
Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Trianonra emlékezni kötelesség és erkölcsi parancs. Száz éve megkondult
minden magyar harang, hogy világgá
kiáltsa a nemzet fájdalmát és döbbenetét. Fájdalmát: hogy megtörtént; és
döbbenetét: hogy megtörténhetett.
Felejteni nem lehet, felejteni nem
szabad, felejteni nem tudunk és nem
akarunk.
Trianon seb, trianon stigma,
trianon küldetés. Trianon örök seb,
trianon magyar stigma, trianon ma is
küldetés.
Nekünk, mai magyaroknak négy
kérdésre kell válaszolnunk: Mi történt? Miért történt? Mi a tanulság?
Mit kell tennünk?
Mi történt? A válaszhoz könyvtárnyi monográfia is kevés lenne, ezért
akárcsak vázlatos felidézése is szétfeszítené ennek a beszédnek a kereteit. Sokan, sokféleképpen elmondták,
elmondják és el fogják mondani vérlázító történetét: történészek, írók,
emlékezők. Emlékműveknél, osztálytermekben, magyar családokban.
Most talán elég felidéznünk gróf
FORRÁS:MTI
ellenében, 41 tartózkodás mellett
A törvény adósságrendezési eljáApponyi
Albert 1920. január 16-án
Párizsban elmondott védőbeszédét: hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter- rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi„Tétovázás
nélkülaznyíltan
kimonés azért
kellett
szétszedni,
hogy a zetési
bánt rosszabbul
a nemzetiségeivel,
Június 30-án
elfogadta
Országjesztők
mellett
a Fidesz
és a Jobbik
nehézségekkel
küzdő
hogy acsődvédelemről
békefeltételek, úgy,
nemzetiségek
sajátautódállamaikban
mint más államok
tették saját
kigyűlés dom,
a családi
képviselői
szavaztak,
szocialisták, magánszemélyek
adóssága
szabáamint önök
szíveskedtek
azokat neélhessenek.
sebbségeikkel.
Hozzátehetjük,
hogy
szóló törvényt,
amely
első lépcsőben
az LMP-sek
és a függetlenek több- lyozott
keretek között
rendeződjön,
künk átnyújtani,
hazánk számára
Történelmi tény
azonban,
hogy a fizetőképességük
összehasonlíthatatlanul
jobban bánt
szeptemberben
lép hatályba.
A Ke- lésége tartózkodott,
az egy
nem szavahelyreálljon.
nyeges
módosítások
nélkül
elfogadháború
végén
–
a
román
betörést
kivelük,
mint
az
utódállamok
az impéreszténydemokrata Néppárt javasla- zatot a szintén független Fodor
hatatlannak
látszanak.
Tisztán
látom
véve
–
Magyarország
területén
ideriumuk
alá
került
magyarsággal…
–
Folytatás
a
13.
oldalon
–
tát 142 igen szavazattal, 1 nem Gáboradta le.
azokat a veszélyeket és bajokat, ame- gen katonák nem voltak, a több mint Ezek az utódállamok semmivel sem
lyek a béke aláírásának megtaga- félmillió magyar katona a Hazától lettek etnikailag egységesebbek,
dásából származhatnak, mégis, ha távol esett el. És nem Magyaror- mint volt az az ezeréves Magyar KiMagyarország abba a helyzetbe ál- szág volt okozója a háborúnak, Tisza rályság, amit a nemzetiségek önálA környezetszennyezés
okozta károk
mellett
napjainkban
a lelki-szellemi
ellen
is védekezni
líttatnék, hogy választania
kellene
István
miniszterelnök
ellenezte, környezetszennyezés
és lóságára hivatkozva
szétdaraboltak!
kell – mondta
Harrach
Péter,
a
Magyar
Kereszténydemokrata
Szövetség
(MKDSZ)
elnöke
május
28-án a arákeennek a békének az elfogadása vagy érdekünk sem volt területszerzéssel Nagy-Romániában a románság
resztény
civil
szervezetek
immáron
tizenegyedik
alkalommal
megrendezetett
országos
fórumán
az
Országgyűlés
aláírásának visszautasítása között, veszélyeztetni a magyarság etnikai nya hatvanhárom százalékot tett ki.
Felsőházi
A KDNP
a környezetvédelem
és a fenntartható
fejlődés fontossága
mellett
a
úgy termében.
tulajdonképpen
azt frakcióvezetője
a kérdést többségét
a Magyar Királyságban.
Csehszlovákiában
a csehek
a morteremett
világ
védelmét
hangsúlyozta.
kéne
feltennie
magának,
legyen-e ön- A háború első számú oka – nem elő- vákkal együtt sem érték el az ötven
gyilkos azért, hogy ne haljon meg.”
ször és nem utoljára a történelemben százalékot, a Felvidéken a szlovákok
FORRÁS:
KDNP.HU, MTIMaTrianonban
Magyarországról
– Szabó Dezső kifejezésével élve: a részaránya mindössze negyvennyolc
gyarország nélkül döntöttek, elcsa- német hatalmi étvágy volt.
százalék volt. Jugoszláviában a szertolták
Magyarország
területének
És
most
nézzük
a
nemzetisébek aránya nem érte el a negyven
A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremkétharmadát,
népességének
felét
s
gi
kérdést,
hiszen
erre
hivatkozva
százalékot, a Vajdaságban pedig a
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
minden
harmadik
magyar
idegen
–
verték
szét
a
Monarchiát
és
csonmagyarság relatív többségben volt.
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ véellenséges – állam fennhatósága alá kították meg Magyarországot. Az Sokat mondó ezeket a tényeket ös�delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
került. Consummatum est. Száz éve Osztrák-Magyar Monarchiáról meg- szevetni azzal, hogy a Magyar Kifenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
és ma ezért szólnak a harangok.
oszlik a birodalom népeinek emlé- rályságban a magyarság ötvennégy
látva a minket
körülvevő világ szépségét, rendjét, törMiért történt? A marxista törté- kezete, de az vitathatatlan, hogy ez százalékos többségben volt, a mavényszerűségeit
kötelességünknek
tartjuk a ránk
bízott ér- kialakult közép-eu- gyarul beszélők aránya pedig hatnetírás – és
nyomdokain a liberális
a történelmileg
tékek –megőrzését
–
mondta
Harrach
Péter
rövid rendkívüli gazdasági, vannégy százalékot tett ki.
évtizedeken át sulykolt válasza, rópai egység
köszöntőbeszédében,
hangsúlyozva:
az
ember
ennek
viDe van két ok, aminek a tudása nélhogy Magyarország elvesztette az szellemiafejlődést
jelentett, és a maga
lágnak általa
a gazdája,
nem
teheti
tönkre,
és
védenie
kell
azokkirobbantott háborút; és hogy mentalitásbeli közösségével sokkal kül semmi sem érthető és semmilyen
tól, akik
megteszik.
azeztOsztrák-Magyar
Monarchia a természetesebb, szervesebb volt, tanulság nem vonható le, és amit a
A teremtett
világbanvolt,
az anyagi
valóságon túl
ott például
van az mahíreket,
marxista-liberális
történetírás és ponépek börtöne
Magyarország
mint
az Európai
Unió.
amelyek
a szellemi-lelki
világ törvényszerűségei,
ember is
a maga szellemi
lelki gazdagságával.Magyarország
„Az ember, pedig
minden eszközzel
elhallmostohán
bánt aés nemzetiségeivel
sem litika szólnak,
rendjesemmivel
elleni támadásokról
amelyek próbál
nemcsak
az

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

gatni, elhallgattatni: ez a Monarchia
és Magyarország elleni szabadkőműves összeesküvés és a Tisza
István után vezető szerephez jutók
részint alkalmatlan, részint hazaáruló
volta. Ez
a szabadkőműves
Az
ügyvezető
alelnöki
poszt új a Kehátterű
propaganda
hihetetlen ameinreszténydemokrata Néppártban,
tenzitással feketítette be Magyarlyet április 25-től Hargitai János tölt
országot, rágalmazott, hamisított,
be. Az első időszakról kérdeztük.
lázította a nemzetiségeket és készítette elő a Monarchia
és MagyarorFORRÁS: AA
szág lerombolását. Tragikus, hogy
A aKereszténydemokrata
Népsem
bécsi, sem a budapesti vezepárt
ügyvezető
alelnökévé
választés nem ismerte fel a veszély nagytották.
takar
ez aa poszt,
mire
ságát, aMit
készülő
tervet
birodalom
kapott
megbízást?
megsemmisítésére.
Az
alkalmatlanság
tekintetében
Az Országos
Választmány
tisztpedigülésén
a legpontosabban
Sigmundváújító
a KDNP alelnökének
Freud fogalmazott:
lasztottak.
Semjén Zsolt elnök úr az
„Sohasem 65.§.
voltam2.azpontja
ancien
réAlapszabály
alapján
gime
feltétlen
híve,
de
kérdés
számegbízott az ügyvezetői feladatok
momra, hogy
a politikai
bölcsesség
ellátásával.
Ennek
teljesítése
érdekéjelének
tekinthető-e,
hogy
sok
ben az Alapszabály 64.§.-bana foglalt
gróf közül a legokosabbikat [Tisza
hatáskörét rám ruházta az április 25Istvánt] meggyilkolják, a legbutábi Országos Elnökségi ülésen, így jött
bikat [Károlyi Mihályt] pedig meglétre
ügyvezető alelnöki státusz.
teszikazminiszterelnöknek.”
– Folytatás
a 4. jelentős
oldalon –
A magyar
hadsereget
részben Budapestről züllesztették
szét. Ennek legpenetránsabb példája Linder Béla, a Károlyi-kormány
hadügyminisztere, aki a Haza legválságosabb pillanatában kijelentette:
„Soha többé nem akarok katonát látni!” A területi veszteségek elkerülheJúnius 18-án mutatták be a Vatikántetlenek voltak, de semmiképpen sem
ban Ferenc
Laudato országrési' – Áldott
ilyen
méretű,pápa
színmagyar
légy!
kezdetű
enciklikáját.
szek elvesztése. De a Tisza-ellenes
szisztematikus propaganda megtette
a hatását, amire fizikai meggyilkolása tette fel a pontot. A nemzet vezető
nélkül maradt. Történelmi tragédiánk, hogy nekünk nem volt Kemál
pasánk.
Mi a tanulság? A magyar nemzet
tudati züllesztéséhez és a magyar
állam szétveréséhez egy ív vezetett:
a szabadkőműves Jászi Oszkártól az
alkalmatlan Károlyi Mihályon át az
internacionalista Kun Béla kommünjének terrorjáig. Az örök tanulság:
külső ellenségeink nem tudnak tönkretenni FORRÁS:
minket, UJ.KATOLIKUS.HU
ha belső ellenségeinket féken tartjuk!
2014
jelentAmeg
a hírelőtt
arról,
Mit
kellelején
tennünk?
válasz
hogy
Ferenc
pápa
ökológiai
témájú
szembe kell néznünk azzal, hogy az
íráson
kezdett
dolgozni,
amelyből
ezer
év jogán
„mindent
vissza”:
ma irenciklika
is
születhet.
A
Laudato
realitás; az EU-tól várni megoldást: na-si’
– Áldott
légy! kezdetű
dokumentum
ivitás;
a megváltozott
etnikai
arányokra
hivatkozott
belenyugvás:
(alcíme:
A közös
otthon árulás.
gondozása)
Folytatás
5. oldalon
– első szavaival
SzentazFerenc
híres

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

kapcsolattartás

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon
2020. 06. 29. –9:53:01
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Kormány, párt, frakció

A gazdaságvédelem költségvetése kereszténydemokrata szemmel
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

A 2021-es büdzséről vitáztak a képviselők a parlamentben

kapcsolattartás

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

2020. június 10-én az Országgyűlésben megkezdődött hazánk 2021-es költségvetésének vitája. Cikkünkben a büdzsé vitájában elhangzott KDNP-s felszólalásokból válogattunk.
HARGITAI JÁNOS:
TÖBB FORRÁS JUT
CSALÁDPOLITIKÁRA
Hargitai János, Kereszténydemokrata
Néppárt vezérszónoka az Országgyűlésben a 2021-es költségvetést úgy értékelte: az minden kiadási tételen több
forrást szerepeltet, mint idén vagy
a korábbi években. Hangsúlyozta: a
KDNP számára kiemelten fontos családpolitikára még a gazdasági válság
sújtotta helyzetben is 2295 milliárd
forintot fordítanak jövőre, ami 65
milliárddal több, mint 2020-ban. Ez a
magyar GDP 4,5 százaléka, ilyen sehol nincsen Európában – tette hozzá.
Ha ezt következetesen, hosszú időn
keresztül tenni tudjuk, akkor ez a demográfiai mutatókban látszani fog,
ami a jövő szempontjából sorskérdés
– mondta.
Trianon 100. évfordulójára utalva
úgy fogalmazott: ha a magyarság belakja a Kárpát-medence azon részét,
amelyet meghagytak neki, akkor az
az övé lesz, de ha nem, akkor elfogy.
Hargitai János közölte: a nyugdíjakra
jövőre 3907 milliárd forint jut, ami
327 milliárddal több, mint idén, és
ebben már szerepel a 13. havi nyugdíj
visszaépítése, amit a korábbi szocialista kormány és a hitelezők közötti
paktum miatt vettek el.
Hozzátette: oktatásra, egészségügyre, az ország biztonságára és rendvédelemre is több forrás áll majd rendelkezésre, valamint a költségvetés
tartalmazza a közszféra béremelését
és a közfoglalkoztatási keretet is.
Mint elmondta, a gazdaságvédelmi alap 2550 milliárdot tartalmaz,
míg az egészségügyi és járványügyi
alap 3000 milliárdot, amelyben plusz
138 milliárd forint áll rendelkezésre a
gyógyító tevékenységet végzők bérfejlesztésére.
A KDNP ügyvezető főtitkára az
ország 2008-2009-es gazdaság állapotát és az akkori világválságra adott
választ hasonlította össze a 2010 óta
követett gazdaságpolitikával és a
mostani válságkezelő intézkedésekkel. Úgy értékelt: nem szabad visszanyúlni a baloldali válságkezeléshez,
amelyet a hitelfelvételek, a bérek befagyasztása, az adóemelések és a 13.
havi juttatások elvétele, magas munkanélküliség jellemzett. Továbbra is
munkaalapú társadalmat kell építeni,
növelni kell a foglalkoztatást, csökkenteni az államadósságot és nem
hitelfelvételből finanszírozni folyó
kiadásokat – tette hozzá. Kifejtette: a
baloldal által szorgalmazott munkavégzés nélküli jövedelmet csak akkor
lehetne osztani az embereknek, ha
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A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

FÖLDI LÁSZLÓ:
Megjelent Ferenc
AZ ELVONÁSOK NEM
pápa Laudato si´
TESZIK TÖKRE AZ
kezdetű enciklikája
ÖNKORMÁNYZATOKAT
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni kell
Földi László, a Cegléd központú választókerület KDNP-s képviselője
azt hangsúlyozta: a védekezés költségeiből mindenkinek ki kell vennie a
részét, az önkormányzatoknak is. Kijelentette: a jövő évi költségvetésben
az elvonások nem teszik tönkre az
önkormányzatokat, hiszen összesen
34 milliárd forintról van szó.
„Csacsiság az önkormányzatok
kivéreztetéséről beszélni” – fogalHargitai János, a KDNP ügyvezető főtitkára volt a kereszténydemokraták
mazott a képviselő, hozzátéve, hogy
vezérszónoka a költségvetési vitában
2021-ben 118 milliárddal többet kap
hitelt venne fel az ország, ez azonban
HARRACH PÉTER: CÉL A
az önkormányzati szektor, mint idén,
járhatatlan út, és az emberi termé- GAZDASÁG MEGERŐSÍTÉSE, ami 16 százalékos növekedést jelent.
szettel is ellenkezik ez a hozzáállás.
A CSALÁDOK TÁMOGATÁSA
Kiemelten szólt az oktatási költségAz önkormányzatok finanszírozá- Harrach Péter, a kereszténydemokrata vetésről, amely jövőre 2229 milliárd
sáról szóló vitára reagálva azt mond- képviselőcsoport frakcióvezetője hoz- forintos mértékű lesz, ami a területta: a 3000 milliárdos önkormányzati zászólásában kiemelte: egy jó költség- nek 78 milliárddal többet biztosít az
költségvetési „tortából” 34 milliárd vetés egyértelműen tükrözi a benyújtó ideinél. Fontos feladatnak nevezte a
forintos az elvonás. Hozzátette: tud- politikai szándékát és alkalmazkodik köznevelési intézmények fejlesztését,
ja jól, hogy ez a kisebb településeket a valósághoz. A jövő évi költségvetés a pedagógus életpályamodell folytanehezebben érinti, mint a nagyob- mind a két szempontnak megfelel, és tását, a zenei nevelés fejlesztését és
bakat, ezért a kormány lehetőséget jól szolgálja a megfogalmazott célokat az iskolai bántalmazást hatékonyan
biztosít, hogy az önkormányzatok – értékelt.
kezelő programokat.
átmenetileg hitelekhez jussanak, vaKiemelte a gazdaság megerősítését,
lamint folytatódik a Magyar falu és a a foglalkoztatás járvány előtti szintjéLATORCAI JÁNOS:
Modern városok program is.
nek elérését és további növelését, a csaALAPOS, KIMUNKÁLT
Az önkormányzatoknak is szolidá- ládok támogatását, valamint egy esetA BÜDZSÉ TERVEZETE
risnak kell lenniük válságkezelés ide- leges újabb járványra való felkészülést. Latorcai János, a KDNP Országos
jén, ez nem kérdés – hangsúlyozta.
Megállapította: az elmúlt időszakban a Választmányának elnöke felszólajárvány elleni védekezés sikeres volt, lásában alaposnak és kimunkáltnak
ARADSZKI ANDRÁS:
és a jövőbeni felkészülésben a fejlesz- nevezte az előterjesztést, amely jeFENT KELL TARTANI A
tések mellett az eszközbeszerzéseknek lentős tartalékai miatt kiszámíthatatKÉSZÜLTSÉGET ÉS VÉDENI
is fontos szerepük lesz. Míg azonban az lan helyzetben is biztonságot adhat a
KELL A GAZDASÁGOT
utóbbiak alapját eddig a jó külgazdasá- magyar embereknek, családoknak.
Aradszki András azt hangsúlyozta: a gi kapcsolatok adták, mostantól a hazai Hangsúlyozta: a felértékelődő biz2020-as költségvetéshez stabil hátteret eszközgyártásra helyezi a kormány a tonságérzet szintjét az államba vetett
nyújtottak a 2019-es eredmények. Most hangsúlyt.
bizalom és az állam képességei fogazonban nem a megszokott módon kell
Kitért a 2250 milliárd forintos gaz- ják meghatározni.
a feladatot végrehajtani, szükség van a daságvédelmi alapra, és rámutatott: abKiemelte: a bizalom finanszírozási
célhoz igazodó új, innovatív megoldá- ban az emberi munka mint érték jele- szempontból is fontos elem, hiszen
sokra – tette hozzá.
nik meg. A munkajövedelem a legjobb olcsóbbá, könnyebbé teszi a forráA járványügyi helyzetben az ország szociális juttatás, ahogy a jó gazdaság- sok biztosítását. Megjegyezte, hogy
jól vizsgázott, de ez szükségszerű- politika egyúttal a legjobb szociálpoli- a 3000 milliárdos egészségbiztosítási
en a gazdaság visszaesésével járt. A tika is – összegzett a KDNP frakció- és járvány elleni alap célzatos támomostani indítványnak egyszerre kell vezetője. Megjegyezte: nem állítják, gatást jelent egy esetleges újabb járbiztosítani a járványügyi készültség hogy segélyre egyáltalán nincs szük- vány megfékezéséhez.
fenntartását és a gazdaság védelmét ség, de ez alapvetően krízishelyzetben
Latorcai János kitért arra is: a gaz– emelte ki a politikus. A büdzsének segít, viszont ha valaki erre rendezi be daságvédelemre szánt 2550 milliáremellett támogatnia kell a gyermekeket az életét, akkor a dolgozó és dolgozni dos keret mellett a GDP fél százalékát
és a gyermeket nevelő családokat is – akaró emberek általi eltartásra számít. „további rendkívüli intézkedésekre”
szögezte le.
Márpedig ez a társadalmi igazságosság tartalékolják. Kiemelte: a gazdaság
A törvényjavaslat azzal számol, ellen van – mutatott rá Harrach Péter.
állapota megmutatja, hogy helyes úthogy 2021-ben a gazdaság teljesítméSzólt a családok támogatásáról, ami nak bizonyult a megszorítások helyett
nye körülbelül 4,8 százalékkal bővül- 2295 milliárd forinttal jelenik meg, és a családtámogatásokra építő politika.
het. A költségvetés számai bíztatóak és célként jelölte meg a gyermekvállalás
Egyik legfőbb célként a biztonság
reményt adnak arra, hogy jövőre a ma- segítését, a demográfiai helyzet javí- és a stabilitás mellett a magyar csalágyar gazdaság képes lesz visszatérni a tását, a családok jólétének növelését. dok támogatását és munkához jutta2019-es növekedési pályára – jelentette Kiemelte a bölcsődei ellátás további tását említette, jelezve, hogy 2010 óta
ki Érd és térsége kereszténydemokrata erősítését és a 13. havi nyugdíj fokozott a családtámogatások összege a két és
képviselője.
visszaépítését.
félszeresére nőtt.
FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –
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A járvány idején a kormányra számíthattak az emberek,
az ellenzék inkább veszélyeztette a védekezést
S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

kapcsolattartás

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

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

A kormányra számíthattak az emberek a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben, eközben a baloldal passzív, ellenálló magatartása veszélyeztette
a védekezést – értékelt a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője júniusi budapesti sajtótájékoztatón. Harrach Péter úgy fogalmazott: válságkezelésben az
Orbán-kormány a legjobb, demokratikus viszonyok mellett hatékony eszközöket képes alkalmazni. Simicskó István KDNP-s országgyűlési képviselő hozzátette:
a járvány elleni védekezés során a legfontosabb az emberi élet és a családok védelme volt, és a kormány mindent meg is tett ennek érdekében.

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

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

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

HAZÁNK – MTI

Harrach Péter felidézte, hogy a
parlament előző nap fogadta el a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló
törvényt. Az Országgyűlés döntése
számukra azt bizonyította, hogy a veszélyhelyzet meghosszabbítása indokolt és demokratikus volt – mutatott
rá a KDNP frakcióvezetője, aki kitért
arra is: az ellenzék ellenállása a veszélyhelyzet meghosszabbításakor a
demokráciával szembeni ellenérzésük megnyilvánulásaként értékelhető.
Megjegyezte: a világban, így Amerikában és több nyugat-európai fővárosban is azt látják, mostanában a baloldal
nincs jóban a demokráciával. Nálunk is
kétségbe vonták „a demokráciának és
a hatékonyságnak az együttes működését”, hiteltelenné téve magukat. A baloldal passzív ellenálló magatartásával

veszélyeztette a védekezést, a kormány
és a kormányoldal ugyanakkor elkötelezett a demokrácia iránt és képes hatékonyan cselekedni ilyen helyzetekben
– összegzett Harrach Péter.
Simicskó István, a KDNP országgyűlési képviselője kiemelte: a járvány elleni védekezés során a legfontosabb az
emberi élet és a családok védelme volt,
és a kormány mindent meg is tett ennek
érdekében. Rámutatott: annyi már most
megállapítható, hogy az idő meghatározó tényező, a mai felgyorsult világban
a bajok, veszélyek is gyorsabban jelennek meg. A kormány a leggyorsabbak
között hozta meg a szükséges védelmi
intézkedéseket, és így Magyarország
eredményesen tudott védekezni.
Kitért arra is: 2010 óta folyamatosan jelennek meg külső és belső veszélyek, de a kormány védte és védi
az embereket, példaértékűen járva el.

A KDNP-s politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik a rendkívüli
helyzetben segítették a védekezést: az
állami szerveknek, az állampolgárokat
tájékoztatóknak, a járványügyi szakembereknek, egészségügyi dolgozóknak, valamint az egész társadalomnak
a fegyelmezett magatartásáért.
Harrach Péter kérdésre válaszolva a
közelmúltban megjelent álmentős videóról azt mondta: az beleillik az MSZP
eddigi kommunikációs tevékenységbe,
a valóság elferdítésével, megtévesztéssel
kívántak pártpolitikai érdekeket szolgálni. Ez megengedhetetlen, egy normális
pártban ennek következményekkel kell
járnia – rögzítette.
A Lánchíd felújításáról szólva
Simicskó István azt mondta: ha
Tarlós István korábbi főpolgármester

maradt volna Budapest élén, már régen elindultak volna a munkálatok.
Sajnálatát fejezte ki, hogy Karácsony
Gergely főpolgármester nem ura ennek a helyzetnek sem, ahogy a járvány elleni védekezésnek sem volt.
A tűzijáték megrendezéséről
Harrach Péter azt mondta: fontosak az ünnepeink, minden nemzet
és család számára nélkülözhetetlenek, és az államalapítás egy olyan
esemény, amit meg kell ünnepelni a
társadalom egészének élményt adó
módon. Simicskó István hozzátette:
járványügyi és egyéb, biztonsági
szempontok figyelembe vételével
fog a kormány bölcs döntést hozni.
Bíznak benne, hogy az ellenzék is
megérti és elfogadja majd ezt – fűzte hozzá.

Simicskó István: Jó döntés volt a különleges jogrend bevezetése
Bölcs és jó döntés volt a különleges jogrend bevezetése Magyarországon – mondta el a Hír TV
Magyarország élőben című műsorában Simicskó István ország�gyűlési képviselő június 17-én. A
KDNP politikusa arról is beszélt,
hogy ezek a különleges jogrendek
szerte a világon ahhoz nyújtanak
keretrendszert, hogy válsághelyzetben is működőképes tudjon maradni egy jogállam.
Mivel Simicskó István, a KDNP
országgyűlési képviselője szakértője a különleges jogrendeknek, ennek kapcsán Velkovics
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Vilmos műsorvezető megkérdezte:
mennyire volt indokolt idehaza a
járványügyi helyzet kapcsán bevezetni a veszélyhelyzetet?
Simicskó István leszögezte:
egyértelműen indokolt volt annak
bevezetése, és a vírus elleni védekezés eredményei is ezt támasztják alá. Emlékeztetett arra, hogy a
kormány éppen az interjú napján
hozta meg a döntést arról, hogy a
veszélyhelyzet megszűnjön. Ez a
különleges jogrendi tényállás átalakul, egy átmeneti szabályozás
lép életbe, hiszen a járványügyi
készültség megmarad – mondta.

A kereszténydemokrata országgyűlési képviselő arról is beszélt, hogy a
különleges jogrendeket azért alkották
meg a jogalkotók, hogy ha bekövetkezik egy válsághelyzet – legyen az
természeti vagy ipari katasztrófa, netán háború –, akkor is legyen a jogállamban egy olyan keretrendszer, ami
szerint el lehet járni, miközben működőképes tud maradni az ország, hatékony lesz a védekezés, és megkapja a
végrehajtó hatalom a kellő cselekvési
lehetőséget.
Simicskó István hangsúlyozta:
bölcs és jó döntés volt Magyarországon a rendkívüli jogrend bevezetése,

és hiába támadta az ellenzék folyamatosan ezt az intézkedést, az ország
eredményesen védekezett e keretek
között a járvány ellen, és ehhez a
magyar emberek is hozzájárultak fegyelmezettségükkel.
A képviselő kitért arra, hogy az elmúlt időszakból le kell vonni a szükséges tanulságokat, és semmiképp
sem szabad kidobni a most megismert
védelmi rendszert. Érdemes lenne
ugyanakkor áttekinteni a különleges
jogvédelmi rendszereket és tényállásokat, s megérné egy válsághelyzetekre vonatkozó külön törvényt is alkotni – fogalmazott Simicskó István.
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A magyar embereknek joguk van tudni,
mely civil szervezeteket és kik pénzelnek külföldről
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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

Hollik István közelmúltban megtartott online sajtótájékoztatóján azt
mondta: úgy tűnik, újabb csata előtt
állnak. A Fidesz kommunikációs
igazgatója kijelentette: a Soros-szervezetek lobbijának köszönhetően az
Európai Bíróság előző nap kimondta,
nem tetszik nekik a 2017-es törvény,
amelyet azért alkottak meg, hogy átláthatóvá tegyék Magyarországon a
külföldről finanszírozott és itthon működő civil szervezetek pénzügyeit.
Az ítéleten természetesen nem csodálkoznak – mondta Hollik István,
hozzátéve: a Soros-hálózat és a balol-

dal a kezdetektől erős lobbizást folytatott a törvény ellen. Ők ezek szerint
nem akarják, hogy kiderüljön a külföldről finanszírozott civil szervezetekről, mennyi pénzt kapnak és kitől,
vagyis milyen érdekeket is szolgálnak
– fűzte hozzá a kereszténydemokrata
honatya.
A politikus rámutatott: úgy gondolják, a Soros-szervezetek és a Soros-hálózat átláthatóságára minden
korábbinál nagyobb szükség van, és
ebben csak megerősítették őket az
elmúlt időszak eseményei Magyarországon, Európában és a tengerentú-

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 –

lon. Azt láthatják, hogy Soros György nemzeti szuverenitást, amit láthattunk
dollármilliárdokat mozgat meg azért, a 2018-as választások alkalmával is.
hogy az általa pénzelt szervezetek seA kommunikációs igazgató kiemelgítségével keresztülvigye a Soros-ter- te: újabbnál újabb támadásokat indítavet, betelepítse a migránsokat, pénz- nak Magyarország ellen, erre
még
Megjelent
Ferenc a
pápa Laudato si´
ügyi függőségbe taszítson országokat, járványt és a gyöngyöspatai
ügyet
is
kezdetű
enciklikája
és eltávolítsa azokat a nemzeti Akormáfelhasználták.
viszont
kitartunk
lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen„Mi
is védekezni
kell
nyokat, amelyek tervének útjában áll- amellett, hogy a magyar embereknek
nak – fejtette ki.
joguk van tudni, hogy mely szervezeHollik István azt mondta: a külföld- teket pénzelik külföldről, kitől kapják
ről finanszírozott szervezetek folyama- ezeket a pénzeket és ennek az alaptosan nyomást gyakorolnak a nemzeti elvnek érvényt fogunk szerezni az
kormányokra, a bevándorlás- és gazda- Európai Bíróság ítéletének figyelembe
ságpolitikára, és rendszeresen beavat- vétele mellett” – jelentette ki Hollik
koznak a választásokba, így sértve a István.
FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

Schanda Tamás: Népszerű az online nyelvvizsga
Eddig mintegy 6900-an jelentkeztek online nyelvvizsgára, közülük több mint 4200-an már túl is vannak rajta, ráadásul csaknem 3100-an sikerrel – közölte az
Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára, a KDNP alelnöke Facebook-oldalán.
KDNP.HU

Schanda Tamás hangsúlyozta: a
kormány célja továbbra is az, hogy
a magyar fiatalok a jövő nyertesei
legyenek, ezért is módosította úgy a
szabályozást, hogy a veszélyhelyzet
idején online is lehessen nyelvvizsgázni. A legnépszerűbb az angol
volt eddig, amit a német, a spanyol,
a francia, az olasz és az orosz követett – írta.
Az erre engedéllyel rendelkező
négy vizsgaközpont közül három

májusban, egy június elején kezdte el
az online vizsgáztatást. Május elején
három vizsgaközpont kis létszámú
csoportok közreműködésével, élesben próbálta ki ezt az újfajta vizsgáztatási módot. A negyedik vizsgaközpont június elejéig teszteléseket
végzett, hogy a lehető legbiztonságosabb körülmények között bonyolíthassa le online vizsgáit – közölte az
államtitkár. Hozzátette, hogy az első,
nagyobb létszámú vizsgákon néhány
esetben történtek ugyan „kisebb-nagyobb” technikai fennakadások, de

ezeket – a vizsgázókkal folyamatosan kommunikálva – minden esetben
megfelelően kezelték a vizsgaközpontok.
Schanda
Tamás
szerint
a
visszajelzések és a helyszíni szemlék
tapasztalatai alapján mind a vizsgaközpontok, mind a vizsgázók komoly
figyelmet fordítanak arra, hogy ne
merülhessenek fel kételyek a vizsga
tisztaságát illetően.
„Ha a legkisebb gyanúja is felmerül annak, hogy a vizsgázó nem
megengedett eszközhöz folyamodik,

akkor a központok munkatársai beavatkoznak, amennyiben indokolt,
akkor a vizsgát fel is függesztik.
Összességében a tapasztalatok mind
a vizsgázók, mind a vizsgaközpontok
részéről pozitívak voltak” – összegezte az államtitkár.
Emlékeztetett: a kormány döntése alapján az online vizsgáztatásra
vonatkozó, veszélyhelyzet idejére
szóló akkreditáció augusztus 31-én
jár le, vagyis az érintett központok eddig folytathatják az online
vizsgáztatást.

Rétvári Bence válasza a PDSZ újabb hihetetlen megnyilvánulására
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint addig lehet verni a tanárokat, amíg léteznek szociális problémák az országban. Rétvári Bence szerint
viszont addig sem kellene…
VASÁRNAP.HU

Bár a szakszervezet elvileg a pedagógusok érdekeit kellene, hogy védje,
most is inkább csak politikai csatározással foglalkozik. Már az is érthetetlen volt, amikor az érettségi bojkottjára
hívták fel a tanárokat – idézi az Emberi
Erőforrások Minisztériumának parla-

menti államtitkárának közösségimédia-bejegyzését a Vasárnap.hu.
Az iskolaőrök a tanárok fizikai
biztonságát szolgálják majd, és a többi diák tanulási lehetőségét védik.
A PDSZ magára hagyná azokat a
tanárokat, akikre erőszakosan rátámadnak a diákok. Nem lehet egyedül
hagyni az erőszakkal veszélyeztetett

tanárokat, és nem lehet elengedni a
kezét az osztály többi tanulójának
sem, akik erőszakos környezetben
nyilván tanulni se tudnak – írta Facebook-posztjában Rétvári Bence.
Videók tucatjai láthatók a neten,
ahol tanárokat bántalmaznak, és ekkor pont a szakszervezet maradna
tétlen? Egy valós problémára kell

megoldás, ezt szolgálja a két hét múlva szavazásra kerülő törvényjavaslat.
Mint azt az államtitkár írja: „Az erőszakot megelőzni fontos feladatunk,
teszünk is érte, de az erőszakos elkövetőket megállítani még fontosabb! Az iskola nem lehet az erőszak
terepe, hanem a tanulásé kell, hogy
legyen!”

Nacsa Lőrinc: Nem tűrhetjük, hogy a deviancia utat nyerjen az iskolában
Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője is elfogadhatatlannak és felháborítónak nevezte az
Országgyűlésben a pedagógusok bántalmazását.
„Nem tűrhetjük, hogy a deviancia utat nyerjen
egyetlen magyar iskolában sem” – hangsúlyozta.
Szerinte a támadásokkal szemben a pedagógusok
sokszor tehetetlenek, a hatályos jogszabályok alapján nincsenek eszközeik. Megjegyezte, nem új keletű a probléma és csak az iskolák kis részét érinti.
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A kereszténydemokrata képviselő közölte: a
törvényjavaslat egy átfogó, komplex megoldást
tartalmaz, elsődleges célja a megelőzés, a pedagógusok és a tanulók védelme, valamint az
erőszakba torkolló extrém esetekben – a szigorú
szankciók révén – az elrettentés.
Szerinte az iskolaőri hálózat felállításának is
az a célja, hogy növelje a pedagógusok, az iskolában dolgozók biztonságérzetét, a diákoknak

pedig visszatartó erőt jelentsen. Elmondta, az
iskolaőrök csak a szükségesség és az arányosság
elve alapján járhatnak el.
Szólt arról is, hogy leszállítják a büntethetőség
korhatárát 12 évre, de feltétel marad, hogy az elkövető belássa és felismerje a bűncselekmény következményeit. Nacsa Lőrinc szerint a családnak
is nagy a felelőssége, ezért az érintett családokat
szükséges mentorálni.
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Száz évig hátrány volt magyarnak lenni, most legyen előny!
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Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

Semjén Zsolt: Trianon című beszédének folytatása az 1. oldalról

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 –

Mivel nincs a kezünk ügyében kész
válasz, az örök magyarság perspektívájából nézzük meg: miért akarunk
megmaradni magyarnak? Azért,
mert annak a csodának,
amit maMegjelent Ferenc
pápa Laudato si´
gyarságnak nevezünk,
ennek a zsekezdetű enciklikája
niális
nyelvnek,
ennek a heroikus
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
történelemnek, ennek az egyedülálló
kultúrának: mi vagyunk az örökösei.
Annak az értékgazdagságnak, amit
csak mi őrizhetünk meg magunknak,
és adhatunk az egyetemes emberiségnek! És hogy tudunk megmaradni
magyarnak? Ha a teljes magyarság
megmarad. Mert ha eltűnne az erdélyi vagy a felvidéki magyarság, akkor
az egyetemes magyarság csonkulna
meg. Trianon országcsonkítása következtében a magyar nemzet és Magyarország határai nem esnek egybe.
Mi a küldetésünk? Mit kell tennünk?
Ország- és nemzetépítéssel meg kell
haladnunk trianont!
Apponyi Albert azt mondta akkor
triumfáló ellenségeinknek: „Önök
most megásták Magyarország sírját,

Országdelemről
pcsőben
a. A Kejavasla1 nem
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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.

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

de Magyarország ott lesz a temetésén
mindazon országoknak, amelyek most
itt megásták Magyarország sírját”.
Prófétai szavak. A történelem már
eltemette Csehszlovákiát és eltemette
Jugoszláviát. De mi megvagyunk!
Van okuk az akkori triumfálóknak
ma triumfálni? Csehszlovákiából
a szlovákok kétszer léptek ki: Tiso
és Meciar idején. Jugoszláviából a
horvátok kétszer váltak ki: az usztasákkal és a mi korunkban egy véres polgárháborúban. Szerbia szinte
mindent elveszített, Koszovót és
Montenegrót is. Románia tekintetében pedig Moldáviának – részben
Erdély példáján okulva – esze ágában sincs csatlakozni Romániához.
1990-ben mi voltunk a leggyengébb
állam a Kárpát-medencében. Most
szemünk előtt fordulnak az erőviszonyok.
Erős Magyarországot építünk
erős nemzettudattal. Annak tuda-

tában, hogy a Magyar Állam nem
pusztán egy adott terület lakosainak
közigazgatási szolgáltatója, hanem
a magyar nemzet politikai önkifejeződése. Végső értelme és célja a
magyar nemzet megmaradása és fejlődése. Ennek alapján alkottuk meg
az Alaptörvényt, amely kimondja,
hogy Magyarország felelősséget
visel a határon
túli,
külhoni
mag yarságér t.
A Kárpát-medencében korábban elképzelhetetlen
nagyságrendben biztosítjuk
az identitáserősítést és gazdaságfejlesz tést.
Száz évig hátrány volt magyarnak lenni,

most legyen előny! És megcselekedtük a legfontosabbat: minden magyar teljesjogú magyar állampolgár
lehet! A magyar nemzet mindig kultúrnemzet volt, de politikai nemzet
is, a magyar közjog által, aminek
legszebb megtestesülése a Szent
Korona. Most a honosítás által megcselekedtük a nemzet közjogi egyesítését. Ez ma a válaszunk trianonra.
Trianonra emlékezni: gyász. Trianonra emlékezni: összetartozásunk
hitvallása. Trianonra emlékezni: az
azért is megmaradás büszkesége.
Trianonra emlékezni: trianon meghaladásának küldetése.
Mint száz éve, most is megkondulnak a harangok. De sok mindent
jelenthet a harangzúgás: van lélekharang, van félrevert harang és van a
déli harangszó. Gyász, riadó, remény.
Nemzeti gyász, mozgósító riadó, küldetéses remény!
(Semjén Zsolt nemzetpolitikáért
felelős miniszterelnök-helyettes június 3-án a csurgói országzászlónál a Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából tartott rendezvényen
mondta el fenti beszédét. A KDNP
elnöke Szászfalvi Lászlónak, a térség kereszténydemokrata ország�gyűlés képviselőjének meghívására
vett részt a megemlékezésen.)

Folytatódnak a külhoni gazdaságfejlesztési programok
Seszták Miklós, a KDNP parlamenti képviselője június 10-én az
Országgyűlésben napirend előtt arról beszélt: kiemelten fontos, hogy a
koronavírus miatti gazdasági válsághelyzetben is folytatódjanak a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési programok a
Kárpát-medencében.
Elmondta: 2016 óta több mint 230
milliárd forintos fejlesztés megvalósításához nyújtott támogatást a kormány, ezzel több ezer munkahely
jött létre a Vajdaságban, Erdélyben,
Muravidéken, Felvidéken, Drávaszögben és Kárpátalján. Hangsúlyoz-
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ta: a programok megvalósítása idén is
folytatódik, többek között ipari innovációra, szálloda- és turizmusfejlesztésre adnak forrásokat.
Menczer Tamás, a Külgazdasági
és Külügyminisztérium államtitkára
reagálásban elmondta: a koronavírus-járványt megelőzően erős volt a
magyar gazdaság, ez teszi lehetővé,
hogy most a külhoni magyaroknak is
tudunk segíteni. A nemzet nem ér véget a határnál, összetartozunk a külhoni magyarokkal, erősebben állunk
ma itt a Kárpát-medencében, mint az
elmúlt száz évben bármikor – hangsúlyozta.
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Kormány, párt, frakció

S-JÚNIUS

Politikailag nem megoldás a mindent vagy semmit felfogás
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

A Medve–Vámosszabadi határátkelőnél 2020. június 5-én reggel Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes és Igor Matovič szlovák kormányfő a szabad határátkelésről közös sajtótájékoztatót tartott. Igor Matovič trianoni évfordulóval kapcsolatos meghívásának körülményeiről beszélgetett Semjén Zsolttal Hideghéthy
Anna, a FelvidékMA újságírója.

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

– Hogyan értékeli, hogy Igor
Matovič zárt ajtók mögött, a szlovák közvéleményt nem tájékoztatva fogadta a magyar vendégeket
június 2-án?
– Szerintem a lényeget kell látni. A lényeg pedig az, hogy Szlovákia miniszterelnöke egy bátor és korrekt gesztust
tett a magyarság felé. Ennek a gesztusnak az alapja, hogy Szlovákiában
két megnevezés vonatkozik Magyarországra, a Maďarsko és az Uhorsko,
s az utóbbi tekintetében a szlovákság
mindig is része volt a történelmi Magyarországnak. A Magyarország királyai a szlovákok királyai is voltak.
Közös a történelmi múltunk és Igor
Matovič gesztusa véleményem szerint azt fejezete ki, hogy a jövő tekintetében a V4-es együttműködésben
és szolidaritásban, ami egyébként az
EU-ban az érdekeink érvényesítésének feltétele, a legszorosabban együtt
kell működnünk.
Ez a gesztus, amit ő tett, egy reményteljes nyitány abban a tekintetben, hogy a későbbiekben a kényes
kérdésekről is tudjunk majd tárgyalni. Meggyőződésem, hogy a kinyújtott kezet el kell fogadni. Igaz, a mi
kezünk mindig is ki volt nyújtva,
most azonban a szlovák kormányfő
viszonozta ezt, és létrejött egy történelmi kézfogás Szlovákia és Magyarország között.

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 –

sorsközösség jegyében. Minden
más a további tárgyalások kérdése,
és nem szabad összekeverni
a Ferenc
forMegjelent
pápa Laudato si´
mai és a tartalmi kérdéseket.
kezdetű enciklikája
A tartalmiellenkérdés
az,
A lelki-szellemi környezetszennyezés
is védekezni
kell hogy a magyarság megmaradásának vannak
feltételei. Ehhez természetszerűleg a
magyarság ragaszkodik, és vannak
érzékeny pontok, melyeket mindkét
oldalon tiszteletben kell tartani. A
miniszterelnök úr részéről valóban
egy bátor és korrekt gesztus történt. A magyar állam részéről mi ezt
nagyra értékeltük, köszönetünket ma
kézfogással jelképeztük.
– Az állami vezetők részéről a két
ország jó kapcsolatára való törekvés nyilvánvaló. Az eredményeket
viszont helyi szinten kell elérni.
Csak azt tartalmazza, amit eddig Ehhez milyen magyar képviseletmár százszor elmondott a felvidé- ben látja a lehetőséget?
ki magyarság. Nem az én tisztem, – Lényegesen egyszerűbb lenne, ha
hogy értékeljem, hogy ennek az egy erős magyar párt bent lenne a
ütemezése, formája jó vagy nem jó. pozsonyi parlamentben, de miután
Én azt gondolom, hogy a sajtónyil- nincs politikai képviselet, úgy vavánosság kérdése és a formai kér- gyunk, mint az úri szabó, hogy hodések másodlagosak. Az elsődleges zott anyagból dolgozunk. Ez az adott
az, hogy Szlovákia miniszterelnöke helyzet. Az adott helyzetben pedig a
tényleg tett egy bátor gesztust a ma- gesztust értékeljük. Azt gondolom,
gyarság felé. Ezért is hangsúlyoz- hogy mindig abban és akkor kell előtam azt, hogy mi ezt egy korrekt és relépni, amikor arra lehetőség van.
bátor gesztusként értékeljük, amit Látnunk kell, hogy politikailag nem
megköszönünk és ebben a történel- megoldás a mindent vagy semmit
mi pillanatban a kinyújtott kezeink felfogás. Lépésről lépésre kell előreösszefonódtak a szlovák–magyar haladni.
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

– A találkozó lecsengését követően
a szlovák sajtóban megjelentek a
magyarsággal kapcsolatban pozitívnak aligha minősíthető hangok,
melyek az MKP által megfogalmazott és átadott memorandumot
érintették. A szlovák miniszterelnök pozitív gesztusa és ugyanakkor a szlovák sajtó által gerjesztett
negatív hangulat hatását miként
lehet értelmezni?
– Azt történt, hogy MKP-s személyiségek megfogalmaztak egy
memorandumot – én ezt nem olvastam egyébként –, de amennyire hallottam, nincs benne új elem.

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 –

Jelenünket és jövőnket a nemzeti összetartozás jegyében formáljuk
A trianoni békeszerződés 100. évfordulóján emléküléssel emlékezett az Országgyűlés, ahol Latorcai János, a törvényhozó testület alelnöke mondott köszöntő
beszédet.
HAZÁNK

Latorcai János beszédében emlékeztetett: 100 esztendővel ezelőtt,
1920. június 4-én, a történelmi Magyarországon megkondultak a harangok, megszólaltak a gyárak szirénái,
a zászlókat félárbocra eresztették,
az iskolákban, hivatalokban pedig
gyászszünetet rendeltek el. „Ma Trianonra, a trianoni békediktátum
okozta tragédiára, nemzetünk ezeréves történelmének egyik legfájdalmasabb gyászára emlékezünk, de
jelenünket és jövőnket már a nemzeti
összetartozás jegyében formáljuk”
– mutatott rá, majd úgy folytatta:
„Szinte napra pontosan 30 évvel ezelőtt, a kelet-közép-európai rendszerváltások hajnalán, Antall József
miniszterelnökké történt megválasztását követően alig néhány nappal az
MDF III. országos gyűlésén úgy fogalmazott, hogy lélekben és érzésben
15 millió magyar miniszterelnöke
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kíván lenni. A néhai miniszterelnök
ezzel az egy mondatával lényegében kijelölte a rendszerváltás utáni
nemzetpolitika irányát, legfontosabb
prioritásait. Valamivel több, mint két
évtizednek kellett azonban eltelnie
ahhoz, hogy ez a gondolat beérjen és
a legmagasabb szintre emelkedjen”.
Latorcai János felidézte, hogy a második Orbán-kormány előterjesztésében 2011-ben elfogadott Alaptörvény
kimondja, hogy Magyarország az
egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva, felelősséget
visel a határon kívül élő magyarok
sorsáért. „Ennek a felelősségvállalásnak talán a legkézzelfoghatóbb eredménye az állampolgárság 10 évvel ezelőtti kiterjesztése, s ezáltal a nemzet
közjogi egyesítése. A diaszpórában
élők közül 160 ezren, míg az egyszerűsített honosításnak köszönhetően
a Kárpát-medencében 940 ezren tettek állampolgársági esküt. Összesen
tehát 1 millió 100 ezren váltak nem-

zettársainkból szavazati joggal rendelkező honfitársainkká. Számukra
sikerült valamit visszaadnunk abból,
ami egykoron megkérdőjelezhetetlenül az övék volt” – tette hozzá.
A KDNP Országos Választmányának elnöki tisztét is betöltő politikus
szerint a közjogi egyesítés azonban
„csak az alapja egy erős szellemi, eszmei közösségnek, amit a hétköznapok
tetteinek kell valódi összetartó közösségé formálni”, mert csak egy ilyen
közösség képes garantálni, hogy tagjai anyanyelvüket megőrizve, kultúrájukat ápolva, szülőföldjükön családot
és jövőt tervezve úgy legyenek hűségesek nemzetükhöz, hogy közben a
kölcsönös tisztelet jegyében értékteremtő polgáraivá válnak azon országoknak, amelyekben élnek.
„Ez a kölcsönös tisztelet az, ami
leginkább hiányzott a párizsi békekonferencián és ez volt az, ami elvetette a békétlenség és a háborúskodás
magjait hosszú évtizedekre. Csele-

kedeteink során azt reméljük, hogy
a centenáriumi év megemlékezései
szerte a Kárpát-medencében a tisztelet és a megértés szellemében zajlanak majd, és nem lobbantják újra
lángra a hamu alatt még ma is sok helyen parázsló magyarok elleni ellenségeskedés máglyáját” – fogalmazott
a kereszténydemokrata politikus.
„Mi szeretnénk, ha ez a parázs végleg kihunyna, de nem hunyhatunk
szemet a minket még ma is érő nemtelen támadások felett. Nem alkudhatunk meg, az ország és a nemzet
építésben kompromisszumok nélkül,
elődeink hitével és akaraterejével kell
haladnunk közös jövőnk felé, mert a
magyar történelem Trianonnál nem
ért véget. Kérjük a Jóistent, a történelem urát, hogy múltunk nemzeti
tragédiáinak tanulságai és az újra
megtalált nemzeti összetartozásunk
öröme igazi erőforrássá tudjon válni
a jövőnk felé haladtunkban” – zárta
beszédét az Országgyűlés alelnöke.
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édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Országdelemről
pcsőben
a. A Kejavasla1 nem

kapcsolattartás

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

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

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

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

A Kereszténydemokrata Néppárt fővárosi szervezete is megemlékezett a 100 évvel ezelőtti trianoni diktátumról. A képen
(középen) Bagdy Gábor, a KDNP budapesti elnöke, a Fővárosi
Közgyűlés tagja

A Kereszténydemokrata Néppárt Bács-Kiskun Megyei Szervezete is megemlékezett a trianoni tragédia 100. évfordulójáról
a Nemzeti Összetartozás Napján Mák Kornél megyei KDNP-elnök vezetésével.
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Kisvárdán is méltóképp emlékeztek. Kilenc évvel ezelőtt helyezték el az első koszorút a Kisvárda Nemzeti Összetartozás
Emlékparkban. A park megálmodói már
akkor úgy tervezték, hogy a parkban felállított Trianon-emlékmű a későbbiekben újabb
elemmel fog bővülni. 2020-ban, a trianoni
békeszerződés 100. évfordulóján egy több
tonnás, Kárpátaljáról származó szikladarab
hirdeti nemzetünk szilárdságát.
A Csillag utcai körforgalomnál Bodrog
László és Szabados István alkotása közé
került az a több tonnás szikla, amit a Kárpátalja-ház kezdeményezésre állították fel,
rajta egy Wass Albert idézettel: „A kő marad (…)” Az emlékkőállítás – pont, mint ki-

lenc éve – most is közadakozásból valósult
meg, így valós szimbóluma az összefogásnak, ezáltal az összetartozásnak.
Seszták Miklós kormánybiztos, a térség
kereszténydemokrata országgyűlési képviselője, Leleszi Tibor, Kisvárda KDNP-s
polgármestere, a város képviselőtestületének tagjai és intézményvezetők emlékeztek csendes imával a 100 évvel ezelőtti
nemzeti tragédiára. Az emlékezésen jelen
voltak a történelmi egyházak képviselői.
A megemlékezésen a Honvédsuli tagjai
korhű, első világháborús katonai egyenruhában álltak díszőrséget, mellettük a
kisvárdai hagyományőrző huszárok tartották a zászlókat.

A Csongrád-Csanád megyei KDNP
vezetése is koszorúzott Szegeden, a
Semjén Zsolt által hét éve fölavatott Árpád
téri Délvidék Országzászlónál.
A szegedi országzászlót 1933-ban emelték az Árpád téren, majd 1943-ban a szovjet megszálló hatalmak megsemmisítették.
„Erre az esztelen pusztításra adunk választ
azzal, hogy megbecsüljük értékeinket,
jelképeinket” – jelentette ki Semjén Zsolt
még 2013-ban, a most megkoszorúzott emlékmű avatásán. A miniszterelnök-helyettes emlékeztetett: Trianon a gyász mellett

a nemzet határokon átívelő összetartozásának a felelőssége és küldetése is.
„Ez az országzászló nem irányul senki ellen. A történelmi megbékélés és kölcsönös főhajtás hívei vagyunk. A szerbek
számíthatnak ránk, hogy segítjük Európai
Uniós csatlakozásukat, a románoknak pedig
a schengeni csatlakozásban leszünk partnerei, de tudnunk és tudatnunk kell: akkor tudjuk megbecsülni más népek történelmét, ha
előtte megbecsüljük a saját történelmünket” –
mondta Semjén Zsolt a 2013-as országzászlóavatáskor.

A KDNP Csongrád-Csanád Megyei Szervezetének koszorúzói: Orbán Imre (Makó),
Haág Zalán (Szeged), Polner Eörs (Csongrád-Csanád megye) és Fekete János (Csongrád)

2020. 06. 29. 9:53:03

8

AZÁN

Országjáró

Koronavírus elleni küzdelem
kereszténydemokrata városvezetői szemlélettel
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személyes ügy
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Parkoló volt,
közösségi
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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.
FORRÁS: AA

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

A koronavírus-járvány és annak szerteágazó hatásai mindenkit próbára tettek – a hatékony válságkezelés ugyanakkor lehetőséget is jelent a sikeres újrakezdésre.
Az alábbiakban a Vasárnap.hu azon interjúiból szemezgettünk, melyek a kereszténydemokrata vezetésű önkormányzatok válságkezelési stratégiáját, azok tanulságait mutatta be május közepén.
GYŐR: „ERRE SENKI
NEM SZÁMÍTOTT, MÉGIS
KIVÁLÓAN MEGFELELTÜNK
MINDEN KIHÍVÁSNAK!”
A gyermekfelügyeleti rendszer kiépítésével, a közép- és kisvállalkozók anyagi terheinek enyhítésével, dolgozóik
fizetésének megtartásával segíti Győr
városvezetése lakosai mindennapi életét és a gazdaság újbóli fellendülését.
Szeptemberben várhatóan az utasforgalom is megindul a reptéren. Pergel Elza
(képünkön) alpolgármestert kérdeztük.
– Milyen mértékben éreztette hatását
Győrben a koronavírus? Szükség volt
az általános szabályoknál szigorúbb,
speciális intézkedések bevezetésére?
– A koronavírus hatása Európa-szere
földet rengető volt, így hazánkban is.
Ennek ellenére mi nagyon jól vettük az
akadályt. Úgy gondolom, kiváló teljesítményt nyújtottunk a védekezésben, és
mindjárt az elején sikeresen készültünk
fel rá. Mivel a polgármesterünk orvos,
szakmájából adódóan kiválóan tudja,
mivel járhat egy ilyen járvány, így a
kormányzati intézkedésekkel párhuzamosan a helyi intézkedéseket is nagyon
szakszerűen, előre átgondolva meg tudtuk alkotni. Ennek is köszönhető, hogy
bár Győr-Moson-Sopron a legfertőzöttebb megyék közé tartozott, városunkban ez kevésbé mutatkozott meg.
– Milyen intézkedéseket hozott az
önkormányzat a védekezés első fázisában?
– Már a központi rendelkezések előtt
maximáltuk a rendezvények létszámát,
illetve a polgármesteri hivatalban és az
önkormányzathoz tartozó intézményekben bevezettük a home office-rendszert.
Azokat, akik munkakörük okán nem
tudtak otthonról dolgozni, mentesítettük a munkavégzés alól. Mindeközben
nem csökkentettük a javadalmazásukat,
dolgozóink a fizetésük 100 százalékát
megkapják! Megszerveztük az óvodai
és bölcsődei gyermekfelügyeletet is.
Az idősotthonokban kijárási tilalmat
vezettünk be, az otthonaikban élő idősek számára pedig megoldottuk a napi
egyszeri melegétel-kiszállítást. A 70 év
felettiek számára, akik erre igényt tartottak, bevásároltunk, illetve kiváltottuk
a gyógyszereiket. Másfél helyett két méteres távolság betartását írtuk elő a piacokon és az üzletekben. Tehát mindent
megtettünk, hogy lassítsuk a járvány
terjedését. Szerencsére, ebben a győriek
is partnerek voltak.
– Az önkormányzathoz kapcsolódó
intézmények és a civilek hogyan segítették a hivatal munkáját?
– Az egészségügyi intézményekkel kiváló kapcsolatot ápolunk, a Petz Aladár
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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.

Ferenc
többségéhez hasonlóan a péri
A legfontosabb az volt, hogyMegjelent
a szemépápa Laudato si´
légikikötőben is szinte telje- lyes jelenlét hiánya ellenére iskezdetű
fenntartenciklikája
sen leállt a forgalom. Milyen
suk az óvodapedagógusok
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni kell és a gyereterhet ró ez a részben a város kek közötti szoros kapcsolatot.
tulajdonában álló cég műköAz idősellátásban, házi segítségnyújdésére, és mikor várható a re- tásban annyi változás történt, hogy még
pülőforgalom újraindulása?
jobban odafigyelünk erre a korosztályra.
– A Győr melletti repülőtér Képviselőtársaim személyesen keresték
valóban nagy cargo-forgalmat fel azokat a körzetükben lakó 65 év febonyolít, és mivel résztulajdo- letti tataiakat, akik egyedül élnek vagy
nos benne az önkormányzat, a háztartásukban nincs más, akiknek a
a reptér működése kiemelten támogatására számíthatnak. Azoknak,
fontos számunkra. Bízunk akik ezt igényelték, házhoz visszük az
benne, hogy a vállalkozások és az autó- ebédet, illetve a gyógyszerkiváltásban,
ipari cégek beindulásával – elsősorban bevásárlásban is segítséget nyújtunk
ezeket szolgálja ki a reptér – hamarosan számukra. Március közepén 86 fő réminden visszaáll a régi kerékvágásba. szesült szocális étkeztetésben, jelenleg
Remélhetőleg szeptembertől az utasfor- már naponta átlagosan 300 főnek viszgalom is elindul, visszahozva a korábbi nek meleg ebédet a Szociális Alapellátó
jó és stabil működést.
Intézmény munkatársai Tatán és a hozzá tartozó kistérségben. A kiszállítással
TATA: A KORLÁTOZÁSOKAT A járó költségeket ebben az esetben is az
KÖZÖS ERŐGYŰJTÉS KÖVETI önkormányzat állja.
A város KDNP-s polgármesterével,
Emellett minden orvosunknak segítMichl Józseffel (képünkön) beszélget- séget nyújtottunk a védőfelszerelések
tünk a koronavírus okozta akadályok beszerzésében. Az idősotthonunkat
áthidalásáról és a jövőbeni tervekről.
kezdettől fogva kiemelten kezeltük.
– Milyen intézkedéseket hozott az Nemcsak a fertőtlenítésre figyeltünk,
önkormányzat a védekezés első fázi- hanem a védőeszközök biztosításával is
sában?
segítettünk az intézménynek. Az elren– Március 14-én szombaton összehív- delt szigorú kijárási tilalom betartásával
tam a vezetőtársaimat – rögtön elhatá- és a látogatók fogadásának felfüggeszroztuk, hogy az óvodáinkban felfüg- tésével is vigyázunk az otthon lakóira a
gesztjük az ellátást és csak ügyeletet mai napig.
biztosítunk. Egy nap alatt megszervezJó érzés ezek kapcsán megállapítani,
tük az idősek és rászorulók ellátását. hogy eddig nem jelent meg a fertőzés a
Biztosítottuk a napi egyszeri meleg 150 fős idősotthonunkban.
ebéd házhoz szállítását azon óvodás – Fokozatosan újraindul az élet Maés iskolás gyermekek számára is, akik gyarországon – kiemelten fontos cél,
ezt igényelték. A kiszállítás költségeit hogy a gazdaságunk minél jobban
az önkormányzat vállalta. Óvodape- teljesítsen. Milyen feladataik vannak
dagógusaink megszervezték az online e téren?
óvodai nevelést. Ez azt jelenti, hogy az – Annak a több mint 500 tatai vállalkoóvónénik minden héten felhívták telefo- zásnak, amely kérte az e-mailen való
non a szülőket, és elektronikus úton heti folyamatos kapcsolattartást az önkoregyéni fejlesztési tervet határoztak meg mányzattól, minden nap elküldjük a
a gyerekek számára.
legfontosabb információkat. Én magam
a helyi televízióban naponta tájékoztatót
tartottam a koronavírussal összefüggő
intézkedéseinkről annak érdekében,
hogy a tataiak és a helyi cégek is naprakész információkkal rendelkezzenek az
aktuális helyzetről.
Azoknak a tatai munkavállalóknak,
akiket elbocsátottak vagy kényszerszabadságra, fizetés nélküli szabadságra
küldtek, a veszélyhelyzet kihirdetése
után azonnal felajánlottuk, hogy a városüzemeltető cégünknél, a Városgazda
Kft.-nél napi bejelentővel foglalkoztatni
tudjuk őket. Tavasszal rengeteg a munka
a városban, 300 hektár zöldfelületet kell
gondoznunk. Bőséggel akad feladat,
és ezzel is próbáltunk segíteni azokon,
akik úgy érezték, a megélhetésükhöz
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

– 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

Megyei Oktató Kórháztól folyamatos
tájékoztatást kaptunk. Megmozdult a
vállalkozói kör és a polgárok is: a Győri
segélyalapba 50 millió forintot meghaladó támogatás érkezett, amit fel tudtunk
használni különböző védőeszközök beszerzésére. Segítettek a szakképző iskolák is, maszkot varrtak a pedagógusok,
az egyik helyi vállalkozás pedig nagy
mennyiségű kézfertőtlenítőt ajánlott fel.
– Fokozatosan újraindul az élet Magyarországon, kiemelten fontos cél,
hogy a gazdaságunk minél jobban
teljesítsen. Milyen feladataik vannak
a napokban?
– Az önkormányzat gazdálkodó tevékenységet csak azáltal folytat, hogy
vannak saját tulajdonú gazdasági társaságai, melyeknél ugyanolyan védő és
óvó intézkedéseket vezettünk be. Ezek
folyamatos visszaállítása történik most.
A munkakörök újra átkerülnek a home
office-rendszerből a munkahelyekre.
A bölcsődés-, óvodáskorú gyermekeket nevelő szülőket gyermekfelügyelet
biztosításával segítjük. A járvány gazdasági következményeit egyelőre nehéz
megállapítani, de megpróbáljuk majd
a lehető, rendelkezésünkre álló legnagyobb támogatással kompenzálni.
– Hogyan tudják segíteni a város életében kiemelkedő jelentőségű autóipar újbóli fellendülését?
– A multinacionális érdekeltségű autóiparra közvetlen ráhatásunk nincs,
azzal tudjuk támogatni őket, hogy a
munkába visszatérő dolgozóik gyermekeinek a bölcsődei és óvodai felügyeletet biztosítjuk. Napirenden van egy másik koncepció is, azonban ez egyelőre
kidolgozás alatt áll.
– Mi a helyzet a helyi kis- és középvállalkozásokkal?
– Az önkormányzat tulajdonában álló,
üzleti célú bérlemények havi díjának 50
százalékát május elsejétől elengedtük.
Jelentős azon kisvállalkozók száma,
akik önkormányzati bérleményben
folytatják tevékenységüket, így ez komoly segítség a számukra a veszélyhelyzet fennállásáig.
– Az európai nemzetközi repülőterek

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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édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
– Hogyan tudjákkapcsolattartás
segíteni a helyi vállalkozásokat?
– Már a vírussal vívott küzdelem első
hetei óta együttműködünk a helyi vállalkozásokkal. Van egy munkatársam, aki a
városban működő körülbelül 3000 céggel
(melynek fele egyszemélyes vállalkozás)
tartja szorosan a kapcsolatot.
Megjelent Ferenc Körülbelül
pápa Laudato si´
száz cég vállalja akezdetű
város
adóbevételeinek
enciklikája
legnagyobb
Ezen cégek vezetői
mi környezetszennyezés
ellen is védekeznirészét.
kell
már a kezdetekkor megkerestek azzal,
hogy milyen módon tudnak segíteni a
vírus elleni küzdelemben. Ezt ezúton is
hálásan köszönöm nekik. Természetesen
mi is azon voltunk az első perctől fogva, hogy segítsük a tatai vállalkozásoknak ebben a rendkívüli helyzetben. Így,
ahogy fentebb említettem, munkahelyet
próbálunk biztosítani a krízisbe jutott
munkavállalók számára.
– Milyen a kapcsolat az önkormányzat és a helyi egyházi intézmények között? Van valamilyen együttműködés
a koronavírus-járvány idején?
– Az egyházközségek vezetőivel arról
egyeztettünk, hogy miután az istentiszteletek és szentmisék megtartása ellehetetlenült, találjuk meg a módját, hogy a
városban tevékenykedő egyházi közösségek papjaival, lelkészeivel megmaradhasson a hívek kapcsolata. Minden
vasárnapra a helyi felekezetek lelkésze,
papja egy-egy prédikációval készült és
ezt a televízió vasárnap délelőtt és este
közvetítette.
– A város számára kiemelt jelentőségű az idegenforgalom. Hogyan próbálják majd visszacsalogatni a vendégeket?
– Talán nagy csalogatásra nem lesz
szükség, hiszen egy közismert, sokak
által kedvelt turisztikai központ a városunk. Épp nemrég ért minket az a
megtiszteltetés, hogy az Által-ér völgyi
kerékpárút Tata és Tatabánya közötti
szakasza elnyerte az Év kerékpárútja címet – Magyarországon elsőként.
Ezek az utak, melyeken el lehet jutni
a majki szerzetesrend kolostorához,
vagy Dunaalmásig el lehet biciklizni,
önmagukban nagy vonzerővel bírnak a
turisták számára.
A szállodáink nagy szeretettel várják
a látogatókat, már most készülődnek a
vendégek fogadására. A négycsillagos
szállodák mellett most van előkészítés alatt egy ötcsillagos új létesítmény.
Ha ez megépül, tovább növelheti Tata
turisztikai vonzerejét. Ehhez egész
biztosan hozzá fog járulni az is, hogy
a napokban befejeződött a város egyik
legszebb épülete, az Esterházy-kastély
megújítása, amely az Öreg-tó partján
az Esterházy család központjaként épült
annak idején. Ez a kincsünk ősszel
nyitja meg kapuit a vendégek előtt.
A nagy rendezvényeink, köztük a
fesztiválok az idén tavasszal és vélhetően
nyáron is elmaradnak. Reméljük, hogy
az őszi Öreg-tavi Nagy Halászfesztivált
és a Vadlúd Sokadalmat novemberben
már talán meg tudjuk tartani.

Országdelemről
pcsőben
a. A Kejavasla1 nem

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

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

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.

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –
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2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

MÁTÉSZALKÁT ELKERÜLTE
A KORONAVÍRUS
Az időben meghozott önkormányzati
döntések és a lakosság fegyelmezettsége
sokat segített a hatékony védekezésben,
melynek eredményeképpen Mátészalkán nem történt megerősített koronavírusos megbetegedés. A település KDNP-s
polgármestere, Hanusi Péter (képünkön
jobbra) elmondta: az idei összefogás hatékonyságát egy tavaly évi természeti katasztrófa alapozta meg.
– Hogyan vészelte át a város az utóbbi
hónapokat?
– Úgy gondolom, a Jóisten különleges
kegyelmében tartja Mátészalkát, ugyanis az a helyzet, hogy a mai napig sincs
egyetlen, pozitívan visszaigazolt koronavírus-fertőzött sem nálunk. Ez véleményem szerint egyrészt annak tudható
be, hogy a kormány, illetve a helyi hatóságok intézkedéssorozatai sikeresnek
bizonyult, másrészt pedig annak, hogy
a lakosság az intézkedések fontosságát
megértette és mindvégig nagyon fegyelmezetten viselkedett.
A koronavírus elleni védekezés Mátészalkán már március 9-én elkezdődött, amikor – még a veszélyhelyzet
kihirdetése előtt – úgy döntöttünk,
hogy azonnali intézkedéseket teszünk.
Végiggondoltuk, hogy mit tehetünk a
mátészalkaiak egészségének megőrzése
érdekében. Eldöntöttük, hogy számos
önkormányzati intézmény működését
korlátozzuk.
– Milyen helyi intézkedések születtek?
– Tavaly volt Mátészalkán egy hatalmas vihar; egy szupercella vonult át
a térségen, melynek következtében
a város 430 ingatlanában keletkezett
kisebb-nagyobb kár. Parkjaink többsége valóban úgy nézett ki, mint egy
katasztrófa sújtotta terület. A kármentesítésbe sikerült a város egész lakosságát bevonni. A vihar után következő
két-három hét nagyon nehéz volt mind
a lakosok, mind az önkormányzat számára, de arra mindenképpen jó volt,
hogy megmutatta: veszélyes helyzetekben képesek vagyunk összefogni. Tetőt
fedtünk, a szomszédok segítettek egymásnak, megszerveztük az Önkéntes
városmentő napot, melyen több mint
kétszáz önkéntes segítségével takarítottuk az utcákat és a köztereket.
Ebben az időszakban szerveztük
meg azokat a munkacsoportokat, egyáltalán azt a rendszert, amelyet most, a
járványveszély idején újra kellett indítanunk.
Ez az összefogás, ami a nyáron megmutatkozott, most is erőt adott. Tehát
mi a tavaly kialakult gyakorlatot ültettük át a koronavírus-járvány okozta jelen helyzetbe; nem kellett kitalálnunk,
hogyan is működik egy városi operatív
munkacsoport, mert mi már létrehoztuk egy hasonlót a vihar miatt.
Tavaly már jócskán bizonyított ez
a városi operatív munkacsoport, így
mondhatom, hogy a lakosság is bizalommal viszonyult az intézkedéseinkhez.

Senkit nem hagyunk egyedül, mindenkinek segítünk, aki az önkormányzat látókörébe kerül.
– Melyek voltak a mátészalkai védekezés legfontosabb elemei?
– Elsők között zártuk be a közösségi
tereinket, többek között az uszodát és a
városi piacot, amelyek könnyen fertőzési központtá válhattak volna. Az összes
tagóvodánkban ügyeletet rendeltünk el,
hogy azok a gyerekek, akik nem tudnak otthon maradni, a saját megszokott
óvodájukban lehessenek. Így egyetlen
szülőnek sem okozott nehézséget, ha a
gyermeket nem tudta kire bízni. Azért
sem tettünk lakatot az óvodákra, mert
tudtuk, hogy vannak családok, ahol
egészségügyi dolgozók, vagy éppen
rendőrök vannak, akik nem tudták megoldani, hogy a gyermekük otthon maradjon.
A kijárási korlátozás idején – a kisebb
forgalmat kihasználva – elkezdtük fertőtleníteni a várost. Az utcákat, padokat,
köztereket.
Kicsi az esélye, hogy valaki fizikai
érintkezésbe kerül a közúttal és onnan
kapja el a vírust, de ha a lakosok látják,
hogy komolyan vesszük a helyzetet és
mindent megteszünk a fertőtlenítés tekintetében, akkor ők is jobban betartják
a kijárási korlátozás szabályait.
Az emberek érzékelték, hogy mi mindent megteszünk az egészségük megóvása érdekében, és ezt azzal hálálták
meg, hogy nem csoportosultak, nem
mentek ki fölöslegesen az utcára.
A piac kinyitása nagyon fontos
volt a helyi termelők megmaradása
szempontjából. EU-s támogatásból tavasszal nyitottuk volna meg a térségi
nagy piacunkat – ez azonban a járvány
megjelenését követően már nem tűnt
bölcs megoldásnak –, főleg ha napi ötezer környékbeli vidéki ember érkezett
volna be piacolni, ezáltal is növelve a
fertőzés lehetőségét.
A kijárási korlátozás bevezetése után
megnyitottuk ugyan a nagypiacot – de
csak a megfelelően komoly óvintézkedések bevezetése mellett. Nagyon figyelünk rá, hogy az árusok és vásárlók is
betartsák a szigorú szabályokat, amelyek mind-mind a közös érdek figyelembevételével születtek.
– Meginogtak a mátészalkai vállalatok? Hány ember veszítette el a munkáját a városban?

– Mátészalka ipari és
gazdasági központ a térségben. A veszélyhelyzet idején a cégek döntő
többsége is leállt, vagy a
szokásosnál jóval szerényebb, 20-30%-os kapacitással működött. Ehhez
képest elmondható, hogy
nagyobb
problémákat
egyelőre nem okozott
a járványhelyzet miatti
gazdasági visszaesés a
munkahelyeken.
Városunkban korábban
sem volt jellemző, hogy a
munkáltató csak úgy megszabaduljon a
munkavállalóitól. A jelenlegi nehéz helyzetben a munkaadók, még ha fogcsikorgatva is, de megpróbálják a tartalékaikat
úgy felhasználni, hogy ne kelljen az embereket az utcára küldeniük. Mátészalkán öt-hat évvel ezelőtt még közel tíz
százalékos munkanélküliség volt – ez a
szám tavaly három százalékra csökkent.
A multinacionális, illetve a közép- és
kisvállalatok egy része munkaerőhián�nyal küszködött – igyekeznek megőrizni a munkavállalóikat. Részben ennek
tudható be, hogy a veszélyhelyzet március 11-ei kihirdetése óta csupán 185 regisztrált munkakeresőt tartunk nyilván
városunkban.
Akik elveszítették az állásukat, azok
szeretnének dolgozni, a város vezetése
pedig mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy munkához segítse őket.
Az önkormányzat jelenleg közel hatvan
munkavállaló számára azonnali munkát
tud biztosítani.
A legnagyobb cégeink már teljes kapacitással üzemelnek – ez bizakodásra
ad okot a foglalkoztatási viszonyokat
illetően.
A veszélyhelyzet sok mindent
megváltoztatott, módosítani kellett a
költségvetést, megpróbáltuk megbecsülni, mennyi bevétel eshetett ki az
önkormányzat büdzséjéből. Magunkon
kezdtük a spórolást: a képviselőtestület
tagjai teljes márciusi tiszteletdíjukat, az
alpolgármester és a polgármester pedig
ennek az összegnek a dupláját egy veszélyhelyzeti alapba fizette be, karitatív
célból, az orvosi ügyelet átszervezését,
komfortosabbá tételét segítve.
196,5 millió forintos kiadáscsökkentést rendeltem el saját hatáskörben,
korlátozó intézkedéseket vezettem be
a gazdálkodás területén, minden saját
erőből történő, nélkülözhető beruházást
elnapoltunk. Eszközbeszerzés sem történhet az önkormányzati intézmények
számára, mert 20.000 forint feletti tételeket az intézményvezető csak akkor
vállalhat, ha azt a pénzügyi igazgató is
javasolja. A költségvetés csökkentése
első körben megtörtént, figyeljük a további változásokat, és ha szükséges, akkor újabb módosításokat végzünk.
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A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

1989. június 16-án egy rendszert is eltemettünk

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: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

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 –

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

1956 októberében szinte egyik napról
a másikra lepték el Budapest utcáit,
épületeit a lyukas zászlók, melyek
egyfajta népítéletként tettek hitet a
nemzeti függetlenség és a jelzők nélküli demokrácia helyreállítása mellett.
November 4-e után azonban a
lyukas zászlók már nemcsak a forradalom néhány boldog napjára és
a szabadság reményére emlékeztettek minket, hanem arra is, hogy
több százezer ember véglegesen
kiszakíttatott nemzettestünkből. A
forradalomban elhunytak, a kádári
megtorlásoknak áldozatul esettek, az
emigrációba, száműzetésbe kényszerítettek tömege megmutatta a világnak, hogy az emberarcú szocializmus
álarca mögött megvalósult álságos
rendszer nem olyan, mint amilyenről
a nyugat-európai kávéházak marxista
értelmisége álmodott.
Az itthon maradottaknak évtizedeken át a kényszerű hallgatás, az

elhallgattatás és a hazugság jutott
osztályrészül. A forradalmárok ellenforradalmárokká, a hazáért a legszentebb áldozatot is vállalók pedig
hazaárulókká lettek. Nem kerülhették el sorsukat és ugyanúgy a terrorgépezet fogaskerekei között találták
magukat azok a rendszerből kiábrándult kommunisták és szocialisták is,
akik Nagy Imrét követve 1956 őszén
a nemzet függetlensége mellett kötelezték el magukat.
Szilágyi József felakasztását és
Losonczy Géza börtönbeli meggyilkolását követően 1958. június 16-án
Gimes Miklós, Maléter Pál és Nagy
Imre kivégzésével megszilárdították
hatalmukat a Kádár János vezette
kommunisták.
Ekkor még azt remélték, hogy
a magyarságot megtorlásokkal és
gyilkosságokkal örök időkre el lehet
rettenteni. Később már abban bíztak, hogy egy Trabanttal vagy egy
SZOT-üdülős beutalóval meg lehet

Hölvényi György:

Medárd után

Medárd utáni esős napok a hegyen,
de már meleg van. A korai cseresznye
is nagy öröm volt. Megjött, elsőként,
vízízűen, de friss gyümölcsként,
ugyanakkor megérte a kései cseresznyét is megvárni. Szinte fekete és
ropog. A létra tetejéről, lábujjhegyre
állva is szívesen kockáztatok értük.
Naponta sok órán át, különböző
megbeszéléseken, parlamenti üléseken vagyok az interneten keresztül.
Sokan sok formában beszélnek a vírus
utáni EU-s helyreállítási csomagról.

Hazank_junius.indd 10

Rengeteg pénzről van szó, éppen ezért
nagy a bizonytalanság. Közép-Európában az EU-s csatlakozást megelőző
sok-sok évben a gazdaságainkat teljes
egészében megnyitottuk és az európai közösség irányába fordítottuk.
Tőkehiányos, „újpiacos” régiónkban
a csatlakozást megelőzően is óriási
pénzeket lehetett Nyugat-Európából
kiindulva megforgatni. Az úgynevezett felzárkóztatási pénzek reális
lehetőséget adnak a régiók közötti
különbségek csökkentésére. No, ezért

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 –

vásárolni a magyarság lelkét.
Végül több mint három évtized
kellett ahhoz, hogy a történelem változása és a magunk ereje révén igazságot szolgáltassunk. 1989. június 16án a Hősök terén búcsúztatták Nagy
Imre mártírsorsú miniszterelnököt
és a társait. Az újratemetésen az ’56osok képviseletében beszédet mondó
Rácz Sándor, valamint a magyar ifjúság nevében felszólaló Orbán Viktor,
akárcsak a rendezvény többi szónoka
és a megjelent 200 ezres tömeg tagjai
akkor még nem tudhatták, hogy bátorságuk és elszántságuk a nemzeti
függetlenség és a szabadság visszanyerésért folytatott küzdelem egyik
első szimbolikus lépésévé válik.
A koporsók földbe helyezésével lezárult egy korszak! Egy rendszert is
eltemettünk!
A végtisztesség megadásával a forradalom mártírjainak és áldozatainak
szimbolikus rehabilitálása is megtörtént. Az üresen álló hatodik koporsó-

ból pedig kiszabadult 1956 meggyalázott és vérbefojtott szelleme, mely
egy független, szabadabb és igazságosabb Magyarországért kiáltott.
Nagy Imre és mártírsorsú társai mellett, miként 1989. június 16án, ma is emlékezzünk közösen
mindazokra az ismert és ismeretlen
magyarokra, hősökre és áldozatokra,
akik 1956-ban mindenüket feláldozták
hazánk sorsának jobbra-fordításáért.
Soha se feledjük, ha a hősök emlékét megtartjuk, tetteik és eszméik
örökké élni fognak!

elképesztő disznóság lenne a helyreállítási csomagba ellentételezés nélkül
felzárkóztatási pénzeket tenni.
Ez az Európai Unió hitelességéről
is szól Közép-Európában.
EP-képviselőként szakmai és baráti
körben is többet értekezünk mostanában Európa jövőjéről. A változás elkezdődött. Benne vagyunk. Magam
is részt veszek egy munkacsoportban,
ami igyekszik az idő szorítása nélkül
válaszokat a találni. Nehéz feladat.
Lehet, hogy a válasz előtt a kérdéseket
is önállóan kell már megfogalmazni.
Ma a nemek közötti egyenlőség, a
rasszizmus, a kirekesztés párban jár
a globális környezetvédelmi harccal. Kész csomag. Bárhol, bármikor

bevethető. De tényleg az, ami? A
politikai cselekvésben tényleg arra
használják ezeket a szavakat, amit
jelentenek? Tényleg ezek, csak ezek
a legnagyobb kihívások a mai világban? Tudjuk a választ, de idő van,
meg kell fogalmazni azokat.
És erre jön még a vírus. Legalább
jut időnk a gondolkodásra, útkeresésre. Erre a vírus biztos nem számított,
hisz ő azért „csak” egy vírus.

Nagy Imre mártírsorsú
miniszterelnök és kivégezett társai
1989-es újratemetése évfordulóján,
2020. június 16-án emlékülést tartott
a parlament, amelyen Latorcai
János, az Országgyűlés alelnöke, a
KDNP Országos Választmányának
elnöke mondta el fenti beszédét

A kereszténydemokrata
EP-képviselő, a KDNP alelnöke
jegyzete a https://holvenyiblog.hu/
oldalon jelent meg
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Semjén Zsolt:

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

A honosítás műve maga a történelem

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

Tisztelt Ház! A nemzetpolitika legfontosabb tette és a magyar közigazgatás talán legnagyobb vállalkozása:
a honosítás. Ezekben a napokban
Megjelent Ferenc
ennek különös aktualitást
ad egyfepápa Laudato si´
lől a trianoni nemzet-szétszakíttatás
kezdetű enciklikája
századik
évfordulója,
másfelől a kedmi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
vezményes honosítás tízedik évfordulója. 2010. május 26-án fogadta el
az Országgyűlés 98 százalékos többséggel az állampolgársági törvény
módosítását, ami a határon túli magyarság számára megteremtette az
egyszerűsített honosítás lehetőségét.
A számok tekintetében: a Kárpát-medencében az egyszerűsített
honosításnak köszönhetően 940 ezren tettek állampolgársági esküt, míg
jellemzően a diaszpórában az állampolgárság megállapítás lehetőségével
élve, illetve hagyományos módon,
mintegy 160 ezren kapták meg a
magyar állampolgárságot. Összesen
tehát 1 millió 100 ezren váltak nemzettársainkból honfitársainkká!
A honosítás kezdetén külhoni magyarok sokasága jött át a határon,
hogy magyarországi önkormányzatoknál adja be honosítási kérelmét;
majd erdélyi, délvidéki, kárpátaljai
konzulátusaink váltak a honosítás
központjaivá; ma pedig a legtávolabbi külhoni kis falvakba is kimegyünk konzuli napokat tartani. A
honosítás lehetősége természetesen
mindig nyitva áll, de kimondhatjuk:
aki magyar állampolgár akart lenni,
az magyar állampolgár lett. Fontos
tudni azt is, hogy Magyarország állampolgársági információt nem ad
ki, így azok a honosítottak is biztonságban vannak, akik esetében az
adott utódállam elvileg tiltja a kettős
állampolgárságot.

Országdelemről
pcsőben
a. A Kejavasla1 nem
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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.

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

Tanulságos felidézni azt is, hogy
honnan indultunk: a kifejezett
közigazgatási és politikai magyarellenességtől. A közigazgatásban a
restriktív bürokrácia okozott keserűséget és csalódást a külhoni magyaroknak. Jellemző, hogy például a
csángókat nem ismerték el magyarnak, ezért is kellett a mi törvényünkbe
külön betennünk a „csángó-klauzulát”.
Politikai vonatkozásban pedig ama
2004. december 5-e, ami maga volt a
nemzetárulás, amikor Gyurcsány Ferenc és szocialista kormánya nem átallott a határon túli magyarok ellen kampányolni, kirekesztve őket a közjogi
nemzetből, lelki trianont okozva. Hála
Istennek, mostanra mindez már a nemzeti emlékezet szégyenpadjára került.
De azt sem rejthetem véka alá,
hogy meg kellett küzdenünk némely
kevésbé baráti utódállam ezerféle támadásával, ellenséges titkosszolgálatok dezinformációs aknamunkájával,
amiben sajnos néhány itteni újságíró

és orgánum is dicstelen szerepet játszott…
A nehézségek tanulságosak, az
eredmények maradandók. Ma már a
lehető legegyszerűbb és leggyorsabb
a hazai anyakönyvezés, az útlevél és
elektronikus személyazonosító igazolvány kiadása, és külhoni magyarjaink
előtt is megnyílt – a magyarországival
azonos módon – számos lehetőség az
anyasági támogatástól a babakötvényig. A honosítottak gyermekei magyar állampolgárnak születnek, és
ezzel is a Kárpát-medencébe mintegy
visszatér a Magyar Államhoz való
közjogi kötelék. És ami a nemzet közjogi egyesítésének sarokköve: a szavazati jog. Így az Országgyűlés immár
valóban Nemzetgyűlés!
Tisztelt Nemzetgyűlés! Persze fontosak a számok, fontos a statisztika. De
ami igazán fontos, hogy a számok mögött hús-vér emberek vannak, családok
története, oly sokszor kálváriája, akiket
egy évszázadon át „bozgoroztak˝, ha-

zátlannak neveztek, de a kedvezményes honosítás lehetőségével egyfajta
igazságot szolgáltattunk véreinknek.
Nemzetpolitikánk egységes, koherens és mostanra cizellált ívet alkot,
aminek integráns, kitüntetett része a
honosítás. Ennek az ívnek a tekintetében szólnunk kell arról, hogy az identitásőrzés és -erősítés jegyében több
mint megtízszereztük a külhoni magyarok költségvetési támogatását az
erdélyi Sapientia Egyetemtől, a határokon túl a Kárpát-medencében épített
és újjáépített ezer magyar óvodán át, a
diaszpórába küldött több száz Kőrösi
Csoma Sándor-os ösztöndíjasig. És
paradigmatikus jelentőségű a határon
túlra menő hatalmas összegű gazdaságfejlesztési expanziónk. Száz évig
hátrány volt, ha valaki magyar, legfőbb
ideje, hogy végre előny legyen! Ez így
együtt az asszimiláció megállításának, sőt megfordításának az esélye, a
trianonra ma adható reális válasz.
Erre a munkára büszke lehet az
Országgyűlés, a magyar közigazgatás,
a külhoni magyar szervezetek, az egyházak, önkormányzatok. Az életben,
így a közéletben is, oly sok minden
mulandó, de a honosítás műve, maga a
történelem!

Magyarország miniszterelnökhelyettese, a KDNP elnöke 2020.
május 25-én az Országgyűlésben
napirend előtti felszólalásban szólt az
állampolgársági törvény – a határon
túli magyarság számára egyszerűsített
honosítást lehetővé tévő – tíz évvel
ezelőtti módosításáról és az ennek
nyomán elért eredményekről. A
fentiekben ez a beszéd olvasható

Azbej Tristan:

Templomgyújtogatás
az USA-ban is…
Már nem csak a Közel-Keleten gyújtogatják a radikálisok a templomokat, hanem Nyugaton is. Az Egyesült
Államok nagyvárosait lángba borító
szélsőbaloldali tüntetők felgyújtották
a történelmi jelentőségű washingtoni
Szent János templomot, melyben a
19. század kezdete óta kivétel nélkül
az összes amerikai elnök imádkozott.
Épp egy éve, hogy Donald Trump
amerikai elnök elismerését fejezte ki
Orbán Viktor miniszterelnök úrnak
Magyarország üldözött keresztények
érdekében tett erőfeszítéseiért. Ez vezetett ahhoz a közös projekthez is,

Hazank_junius.indd 11

melynek keretében az amerikaiakkal
együtt építjük újjá Irak legnépesebb
keresztény többségű városát, Karakost.
Az Egyesült Államokban zajló tüntetéshullám végét még nem látni, de
félő, hogy amerikai barátainknak a
saját földjükön kell szembenézniük a
keresztényellenség megerősödésével.

Ez a bejegyzés az üldözött
keresztények megsegítéséért felelős
államtitkár, a KDNP alelnöke
Facebook-blogján jelent meg
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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

Közös pünkösdi istentisztelet tartottak
a keresztény történelmi egyházak vezetői, Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Bogárdi Szabó István,
a Magyarországi Református Egyház

zsinatának lelkészi elnöke és Fabiny
Tamás, a Magyarországi Evangélikus
Egyház elnök-püspöke pünkösdhétfőn a Budavári Nagyboldogasszony-,
közismert nevén Mátyás-templomban.

Az istentiszteleten részt vett Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes is.
Az egyházi vezetők együtt imádkoztak a koronavírus-járvány áldozataiért, a betegeket ellátó orvosokért,

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 –

ápolókért és hálát adtak Istennek a
járvány enyhüléséért. A főpásztorok
megemlékeztek a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójáról
és imádkoztak a nemzet egységéért.

Magas állami
kitüntetést vehetett
át Kozma Imre
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökének,
Kozma Imre atyának – 80. születésnapja alkalmából –
a Magyar Érdemrend középkereszt a csillaggal kitüntetést nyújtotta át Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
június 10-én a Karmelita épületben.
Áder János köztársasági elnök – Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ajánlására, Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére – több mint fél évszázados
papi szolgálata, a betegek, az elesettek és a rászorulók
testi-lelki egészségének, illetve szociális helyzetének
javításáért mindig elhivatott, példaértékű életpályája
elismeréseként adományozta a magas elismerést.

Főtisztelendő Atya!
Az élet titka, hogy el kell ajándékozni mások szolgálatában – ezt az
útravalót tette unokája tarsolyába a
nagyapa. Kozma Imre megjegyezte,
megértette az útmutatást, és egész
életét ehhez igazította – bátorsággal
és irgalommal.
Bátorsággal, hiszen bencés diákként és 1963-as papszentelését követően még inkább megbélyegzett
állampolgára lett a Magyar Népköztársaságnak. Az utcán követték,
megfélemlítésekkel próbálták elbizonytalanítani, illetve a hatalom szívesen meg is szabadult volna tőle:
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ett világ

es ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

templomon kívülre szól. Történelmi
tettet hajtott végre, mely hozzájárult
a kommunista diktatúra bukásához
és Kelet-Európa fölszabadulásához.
Az általa alapított Magyar Máltai Szeretetszolgálat a romániai

Semjén Zsolt laudációja
zösség élén 1989-ben kinyitotta a szívét és a plébánia kapuját a hazánkba
érkezett keletnémetek előtt. A befogadással irgalmat gyakorolt, bizonyította, hogy az egyházat nem lehet
a sekrestyébe zárni, mert küldetése a

forradalom napjaiban már huszonkét teherautónyi segélyt és adományt juttatott át a határon. A délszláv háború idején Jézus Krisztus
követeként tárgyalt a szerb hadsereg generálisával és mentett ki

4500 embert Vukovárról. A Máltai Szeretetszolgálat mára hazánk
egyik legjelentősebb segélyszervezete, a Karitatív Tanács tagjaként
a kormány stratégiai partnere.
Munkatársai szűkebb környezetük
kovászaként azon a helyen, ahová
Isten helyezte őket, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit
gyakorolják. Irgalmasságukkal
a szeretetet történetét írják. Nem
csupán társai az elesetteknek, hanem értük is élnek. Mert ahogy
Imre atya nagyapja tanította: Az
élet titka, hogy el kell ajándékozni mások szolgálatában.
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Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

menjen Nyugatra és vissza se jöjjön
– mondták neki. Imre atya azonban
tudta, itt van dolga, a magyar népért akar élni.
Aztán zugligeti plébánosként egy
bátor, szolgálni akaró keresztény kö-

S-JÚNIUS
Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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