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Parkoló volt,
Felelősek vagyunk a
Schanda Jubileumi
Tamás:
Minden
lehetséges
módon
közösségi
ünnepség
rendezett társadalom
lesz
Székesfehérváron
megvédjük
a magyartéremberek
életétalakításáért

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Lezárult az új típusú koronavírus ellen
egy teljesen új hatóanyag kifejFontos
érdemibb
Családi
Ázsiában csődvédelem
már hatékonynak bizonyult – elfogadta a törvényt az Országgyűlés
lesztéseaz
és klinikai
tesztelése

kapcsolattartás

gyógyszerhatóanyag, a favipiravir masokkal hosszabb időt venne
gyarországi fejlesztésének első fázisa,
igénybe”. Ismertetése szeés miután laboratóriumi körülmények
rint azalelnöki
összefogás
ereje
Az ügyvezető
poszt
új aabKeközött sikerült előállítani a generikus
ban
áll,
hogy
mindenki
reszténydemokrata Néppártban, azt
amehatóanyagot, az őszre lehetővé válhat a
csinálja, amihez a legjobban
lyet április 25-től Hargitai János tölt
gyógyszer magyarországi engedélyezéért: a konzorciumot vezető
be. Az első időszakról kérdeztük.
se és gyártása is – közölte az Innovációs
Természettudományi Kutaés Technológiai Minisztérium (ITM).
tóközpont
dolgozta
FORRÁS:
AA ki laboraA szükséges klinikai vizsgálatok és a
tóriumi eljárást, a szükséges
A Kereszténydemokrata
Népgyógyszergyártó kapacitás kiépítése az
hatóanyagot az Első Vegyi
párt
ügyvezető
alelnökévé
válaszITM és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
Industria Zrt. és a Richter
tották. Gedeon
Mit takar
ez együttműköa poszt, mire
és Innovációs Hivatal támogatásával,
Nyrt.
kapott
megbízást?
széles körű kutatóintézeti-egyetemi-ordése biztosítja, míg a készítszágos gyógyintézeti-ipari összefogásményt a Választmány
Meditop GyógyAz Országos
tisztban zajlik.
szeripari
Kft. fogja
gyártani.váújító ülésén
a KDNP
alelnökének
A favipiravirt eredetileg influenzatü- Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese,
A klinikai
lasztottak.
Semjénvizsgálatokban
Zsolt elnök úraaz
netek enyhítésére fejlesztették ki, gene- a KDNP alelnöke (balra), Müller Cecília országos tisztifőorvos és Gál Kristóf, azAlapszabály
kutatói kezdeményezésű
65.§.
2. pontjaklinikai
alapján
rikus hatóanyagként bárki előállíthatja. Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője az operatív törzs sajtótájékoztatóján megbízott
vizsgálatok
szervezésérefeladatok
és leboaz ügyvezetői
Ázsiában már sikeresen alkalmazták az innováció adhat válaszokat. Schan- országon” – mondta a KDNP alelnöke- nyolítására
létrejött
HECRIN
ellátásával.
Ennekországos
teljesítése
érdekékoronavírussal fertőzött betegeken is, da Tamás közölte:„jelenleg több tucat ként is dolgozó politikus. A favipiravir konzorcium
tagjai,
a
négy
klinikai
ben az Alapszabály 64.§.-ban
foglalt
bár hatékonyságát hagyományos klini- olyan projektet támogatunk, amelyek hatóanyag hazai előállítását, klinikai központtal rendelkező orvosi egyetem,
hatáskörét rám ruházta az április 25kai vizsgálatokkal még nem igazolták, a gyors és hatékony gyógymódok, te- tesztelését és a gyógyszergyártás elin- a Dél-pesti Centrumkórház Országos
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
ezért egyelőre sem Európában, sem rápiák kifejlesztését, orvosi eszközök, dítását a magyar állam a Nemzeti Ku- Hematológiai és Infektológiai Intézet
létre
az ügyvezető
alelnöki
státusz.
Amerikában nincs törzskönyvezve.
felszerelések előállítását célozzák”. tatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból és
az Országos
Korányi
Pulmonológiai
FORRÁS:MTI
– Folytatás
a 4. oldalon –
ellenében,
41 „Minden
tartózkodás
mellett
A törvény
eljá- Intézet vesznek
A Magyarországon
zajló fejlesztés
Hozzátette:
lehetséges
módon összesen
többadósságrendezési
mint 370 millió forinttal
részt.
így kiemelt jelentőséggel bír, hiszen hagyta
a megvédjük
a magyar
emberek
életét, rást
finanszírozza.
A gyógyszer bevezetéséhez a most
jóvá a Ház.
Igennel
az előterbiztosít azzal a céllal, hogy a figyors
egészségét,
Keserű nehézségekkel
György Miklós akadémikus,
Júniusgyártókapacitás
30-án elfogadta
az kiépítése
Ország- nemjesztők
mellett kiépítjük
a Fidesz az
és aönellátáshoz
Jobbik zetési
küzdő lezárult laboratóriumi fejlesztés után
a járvány csődvédelemről
elleni hazai védekezést
szükséges
gyártókapacitásokat,
és ha magánszemélyek
a Természettudományi
Kutatóközpont
gyűlés csak
a családi
képviselői
szavaztak,
a szocialisták,
adóssága
szabá- további három fázis szükséges, amelyek
segítheti, hanem
termék az
is LMP-sek
lehet, megoldásainkkal
hozzájárulunk
Gyógyszerkémiai
Kutatócsoportjának
szóló törvényt,
amely exportképes
első lépcsőben
és a függetlenek
több- lyozott
keretek között
rendeződjön, akár már nyáron lezárulhatnak. Ha a
nyerhető belőle
– fogalmazott
közleméglobális veszélyhelyzet
enyhítéséhez
vezetője a projektről
elmondta: „nem- gyártókapacitás hamar kiépül, az nemszeptemberben
lép hatályba.
A Kesége atartózkodott,
az egy nem
szava- fizetőképességük
helyreálljon.
nyében
a
szaktárca.
is.
Az
eredményes
kutatási
és
fejlesztési
csak
a
vírussal,
hanem
az idővel is ver- csak az itthoni védekezésben jelent majd
reszténydemokrata Néppárt javasla- zatot a szintén független Fodor
Az
ITM
parlamenti
és
stratégiai
áltevékenység
ahhoz
is
hozzájárul,
hogy
senyt
futunk.
Ilyenkor
a leggyorsabb
segítséget, hanem Magyarország
–
Folytatás
a
13.
oldalon – gyors
tát 142 igen szavazattal, 1 nem Gáboradta le.
Június 18-án mutatták be a Vatikánlamtitkára szerint a koronavírus okozta – fokozatosan és szigorú menetrend gyógyszer az, amit már ismert eredmé- egyik újabb sikeres exporttermékét adban –Ferenc
Laudato si' – Áldott
világjárvány kihívásaira a tudomány és mellett – újraindítsuk az életet Magyar- nyekre támaszkodva állítunk elő, hiszen hatja
közöltepápa
az ITM.

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

légy! kezdetű enciklikáját.

A kormánynak
veszélyhelyzetben
sem kell feladnia
adópolitikáját

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.

Az érettségi sikeres volt – az ellenzék
megbukott, de újra próbálkozhat

FORRÁS:
Hollik István,
a KDNP.HU,
KDNP MTI
or- ket, míg az ellenzék ismét megbuRétvári Bence, az Emberi
szággyűlési képviselője az el- kott – fogalmazott. Hozzátette: az Erőforrások Minisztériumának
múlt héten lezajlott
érettségi fejlődés,
ellenzéknek
ismétlő vizsgára van államtitkára, a KDNP alelnöke
A környezetvédelem,
a fenntartható
a teremvizsgákat
azt mondtaemberek
lehetősége,
csakezannyit kell tenni- köszönetét fejezte ki mindentett világ
védelmeértékelve
közül a keresztény
számára
Országgyűlésben:
az ellenük, hogy
pártpolitikai
szempont- kinek, aki az érettségi lebonyoHargitai János, a KDNP szakpolitikusa az
utóbbi az
a legfontosabb.
Számunkra
a teremtett
világ
vézéki hangulatkeltés ellenére a jaik helyett az emberek érdekeit lításában közreműködött. Úgy
utóbbi évek egyik legfontosabb megállapodásadelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
tanárok és a diákok 97 százalé- helyezik előtérbe.
értékelt: az érettségi kezelése
ként beszélt a 2016-os bérmegállapodásról a köfenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU
ka igen mondott a józan észre,
Úgy vélte: az ellenzék törekvé- megmutatta, hogy a kormányolzelmúltban az Országgyűlésben.
Úgy értékelt:
látva aésminket
körülvevő
világ
szépségét,
rendjét,
töra költségvetés olyan helyzetben volt a válság
betartva a biztonsági előírá- se végig az volt, hogy az érettségit dal felelősen politizál, az elvényszerűségeit
kötelességünknek
tartjukne
a ránk
bízott
ér- Gyurcsány Fe- lenzéknek viszont „semmi sem
elején jelent
meg a hír arról,
előtt, hogy a2014
kormánynak
veszélyhelyzetben
sokat, fegyelmezetten
és felkétartsák
meg,
tékek szülve
megőrzését
–
mondta
Harrach
Péter
rövid
hogy
Ferenc
pápa
ökológiai
témájú
sem kell feladnia eddigi adópolitikáját, amely
elment az érettségire.
renc, a DK elnöke folyamatosan drága”. Az ellenzéki pártok vaköszöntőbeszédében,
hangsúlyozva:
az
ember
ennek
a
viíráson
kezdett
dolgozni,
amelyből
hosszú évek óta az adócsökkentésről szól. Ha
A tanárok, az oktatásirányítás meg akarta fúrni a sikeres érettsé- lótlanságokat állítottak, petícilágnak és
a gazdája,
nem teheti
tönkre, ésa védenie
kell azokenciklika kényszerül
is születhet.
A Laudato
valahol adóemelésre
a kormány,
ak- si’
a szülők kitűnőre
vizsgáztak,
gi lehetőségét,
tanárok és diákok ókat indítottak, a szakszervezetól, akikdiákok
ezt megteszik.
–
Áldott
légy!
kezdetű
dokumentum
kor az nem a béreket, hanem a kereskedelmi tefelelős döntésükkel még az halálával riogatott, a Momentum tek bojkottfelhívást tettek közzé,
A teremtett
az anyagi
valóságon
túl ott
van az híreket,
amia nem
segített a világ
diákoknak
–
vékenységet,
a fogyasztást
terhelik
– tette
hozzá
érettségivilágban
eredményeinek
ismerete
pedig
aláírásgyűjtésnek
álcázott
amelyek
szellemi-lelki
törvényszerűségei,
(alcíme:
A közös
otthon
gondozása)
ember isnélkül
a maga
és lelki
gazdagságával.
„Az ember,indított.
hangsúlyozta.szólnak, amelyek nemcsak
a KDNP
főtitkára.Szent Ferenc híres
is szellemi
bizonyították
érettségüadatbázis-építést
rendje elleni támadásokról
az ügyvezető
– első szavaival

aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,

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

Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
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Harrach Péter: A szabadságot csak az érti meg, aki a felelősséggel párban említi
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 szabadság, a szuverenitás, az alkotmányosság és a demokrácia ünnepére is felhív az a politikai nyilatkozat, amely a rendszerváltás utáni első szabadon választott
Országgyűlés 1990. május 2-i alakuló ülésére emlékezett – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, az egyik előterjesztő. A szabadságot csak az érti meg, aki
a felelősséggel párban említi – tette hozzá az ugyancsak előterjesztő Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője.

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

HAZÁNK – MTI

A nyilatkozat vitájában – amelyet
képviselőként Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök
is jegyzett – a Fidesz frakcióvezetője
azt mondta: a dokumentum felhívás a
jövőre is, ugyanis Magyarország hagyományainak tisztelete, a tradícióinak erősítése, Magyarország nemzeti
hitvallása, a határon túl élő magyarokkal a teljes nemzetközösség vállalása jövőnk egyetlen záloga. Úgy
értékelt, 30 évvel ezelőtt a magyarok saját kezükbe vették a sorsukat.
Szerinte most egyszerre emlékezünk
azokra, akik bevezették Magyarországot az új korba, azokra, akiknek
helytállása, hűsége elengedhetetlen
volt ehhez, és azokra is, akik a vértanúságot is vállalták azért, hogy a
megszálló hatalmak ellen fellépjenek.
Közölte, a magyarok még a legnehezebb időkben is hittek abban, hogy
részt kell venni az ország megújításában és ez a hit nélkülözhetetlen
volt ahhoz, hogy ezt a demokratikus
forradalmat végigvigyék. Hozzátette:
köszönet és tisztelet jár a lakitelkieknek, az ellenzéki kerekasztal résztvevőinek és az első szabadon választott
Országgyűlés alakuló ülése tagjainak is.
Kocsis Máté elmondta, a rendszerváltozás olyan eredmény, amelyre
minden ember büszke lehet, de annak

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 –

messzire visszamutogatni,
az utódpárokra – meg van
arról győződve, hogy ez az
Megjelent
Ferenc
átalakulás számukra
is megpápa Laudato si´
felelő”.
kezdetű enciklikája
Harrach
Péter,
a KDNP
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
frakcióvezetője, a parlamenti
nyilatkozat egyik előterjesztője arról beszélt: a népakarat
dönti el, hogy egy rendszer
demokratikusan
működik
vagy sem, és a választások
eredménye határozza meg, ki
vezeti az országot. Elmondta:
az 1989/1990-es rendszerváltás demokratikus és jogállami berendezkedést hozott.
arra is, hogy azok a vívmányok,
„A diktatúra idején sérült a személyes
amelyeket a rendszerváltás óta a ma- szabadság, most viszont sok esetben
gyar parlamentarizmus elért, megó- tévútra mennek azok, akik a szabadságvandók. Az Országgyűlés tagjainak ban gondolkodnak. A szabadságot csak
közös felelősséggel kell tekinteni a az érti meg, aki a felelősséggel párban
szabadság, szuverenitás, az alkotmá- említi” – fejtette ki. Szerinte akkor telnyosság értékeire – tette hozzá.
jesedik ki a szabadságunk, ha képesek
Kitért arra, hogy még most is köz- vagyunk a jót és a rosszat megkülöntünk élnek azok, akik: „micisapká- böztetni és a jót választani.
nak titulálják a Szent Koronát”, vagy
Harrach Péter a nemzeti önrendelazok, akik a privatizáció trükkjein kezésről szólva azt mondta: a szociakeresztül olyan pártállami vagyono- lizmus idején ilyen nem létezett. Ma
kat mentettek át, amelyek az európai szuverenitásuk egy részét közösen
hagyományokat figyelembe vevő de- gyakoroljuk, a maradékra féltékemokratikus átalakulást nehezítették. nyen vigyázunk. Hozzátette: most is
Azon véleményének is hangot adott: nagy külső nyomásnak vagyunk ki„nem vagyunk nyugodtak afelől, téve, „a birodalompártiak nyomásáhogy mindenki, aki ma a politikai nak”, akiknek néha belső támogatói
elitbe tartozik – és nem szeretnék is akadnak.
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

eredménytelenségét az élet néhány
területén ma is viták övezik. Fordulópontként értékelte az 1989-es alkotmányt felváltó új alaptörvény megalkotását, amely világossá tette, hogy
Magyarország milyen értékékek mellett akarja élni életét a 21. században.
Szerinte az alaptörvény méltóképpen fogalmazza meg a nemzeti
hitvallást és méltóképpen fejezi ki
minden magyar ember összetartozását, az ország felelősségét a magyar
nemzet minden tagja iránt. Az új alkotmány kifejezi, hogy a határon túl
élő magyarság a nemzet teljes értékű
része, illetve hogy mindannyian felelősek vagyunk a jövőnkért – részletezte.
Hozzátette: ez az ünnep felhívás

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 –

Elég volt! Petíció a baloldali sajtó vallásgyalázó gyakorlatával szemben
Az elmúlt időszakban ismételten
megsokasodtak a kereszténységet, illetve magát Jézus Krisztust támadó,
sértő és gyalázó cikkek, karikatúrák.
A magyarországi baloldali sajtó fősodra előszeretettel fogadta be ezeket
a tartalmakat, és nyújtott nekik megjelenési lehetőséget, semmibe véve
ezzel a magyar társadalom többségének hitét és meggyőződését – olvashatjuk a Vasárnap.hu április végén
közzétett petíciójában, mely elérhető
a CitizenGo.org oldalon.
Legutóbb éppen a Népszava közölt vállalhatatlan, Jézust gúnyoló, a
keresztény embereket egyértelműen
sértő, viccesnek szánt, ám egyáltalán
nem humoros karikatúrát. A rajzon a
keresztre feszített, halott Krisztust láthatjuk, alatta Müller Cecília országos
tisztifőorvos karikatúrájával, a következő szavakat „tulajdonítva” neki:
„Alapbetegsége függőséget okozott”.
A petíció megfogalmazói szerint
Jézus Krisztus és a kereszténység
nem lehet gúny tárgya – ahogy nem
lehet az egyetlen vallás sem. A ke-

resztény ember számára Jézus az
Isten fia, aki megváltott bennünket
bűneinktől. Belőle tréfát űzni, őt gyalázni alávaló cselekedet.
Felszólítják ezért a baloldali sajtótermékek szerkesztőit, hagyjanak
fel a kereszténységet gyalázó tartalmak közlésével, „tartsák tiszteletben
hitünket, meggyőződésünket, és ne
tegyék azt irónia, gúny tárgyává!
Felszólítjuk a baloldali sajtóban publikáló szerzőket, karikaturistákat,

hagyjanak fel ilyen jellegű tartalmak
létrehozásával!”
Javasolják, hogy e botrányos megnyilvánulások helyett értékteremtő,
a lelket, szellemet építő, hasznos tartalmakkal szolgálják olvasóközönségüket. „Elég volt a baloldali sajtó
kereszténygyalázásából! Elég volt a
Jézus Krisztust gúny tárgyává tévő
megszólalásokból! Elég volt a vallásos
emberek kifigurázásából, az egyház
nevetségessé tételéből, információk

elhallgatásából, tények kiforgatásából,
az offenzív egyházellenes újságírásból!
Kiállunk a keresztény értékek mellett,
védelmünkbe vesszük Jézus Krisztus alakját, és olyan újságírás mellett
szállunk síkra, amely értékteremtő
és értékhordozó! Azokért pedig, akik
vallásokat, hitbéli meggyőződéseket
figuráznak ki és támadnak meg aljas
módon, elmondunk egy Miatyánkot”
– olvasható a petícióban, melyet bárki
aláírhat a CitizenGo.org oldalon.

A KDNP tiltakozik a Népszavában megjelent
vallásgyalázó karikatúra miatt
A Krisztus szenvedésén gúnyolódó grafika nem csak hívő keresztények számára fájdalmas és megbotránkoztató,
hanem minden jóérzésű honfitársunk számára sértő.
Határozottan elutasítjuk, hogy a baloldali sajtóban a kommunizmus legrosszabb időszakát idéző provokatív gyalázkodás jelenhet meg. Tűrhetetlennek tartjuk a frontvonalban helyt álló vezető szakemberek kigúnyolását ebben
a nehéz időszakban, amikor rendkívül fontos az összefogás és a nemzet egysége. Felszólítjuk a Népszava szerkesztőségét, hogy haladéktalanul vonja vissza a karikatúrát és kérjen bocsánatot! Ellenkező esetben meg kell tenni a
lehetséges jogi lépéseket.
Kereszténydemokrata Néppárt
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„Mi az erőszakot akarjuk megszüntetni, az ellenzék pedig a családot”

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

A Kereszténydemokrata Néppárt politikai nyilatkozatot terjesztett az Országgyűlés elé az isztambuli egyezmény ratifikációjának és kötelező hatályának elutasításáról. A kisebbik kormánypárt szerint az egyezmény egyes pontjai ellentétesek a kormány migrációs politikájával.
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 –

KDNP.HU – MTI

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke az
Megjelent FerencgenderideoIsztambuli Egyezmény
pápa Laudato si´
lógiájáról úgy nyilatkozott:
„abban
kezdetű enciklikája
egyetértünk
balliberálisokkal,
zetszennyezés
ellen is védekezni kell a
hogy mindketten meg akarjuk akadályozni a családon belüli erőszakot. A
különbség az, hogy mi az erőszakot
akarjuk megszüntetni, ők pedig – ennek ürügyén – a családot”.
Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője a javaslatot indokolva kiemelte: az egyezményben lévő ideológiai
megközelítés a magyar jogrenddel és
saját meggyőződésükkel is ellentétes.
Rámutatott: a dokumentum elő
akarja írni a társadalmi nemek definícióját, és ezzel együtt „a romboló
genderszemlélet” bevezetését, valamint rá akarja erőltetni az országokra menedékjog nemi alapon történő
biztosítását. Mivel a magyar emberek
már számos alkalommal kifejezték
ezzel kapcsolatos véleményüket,
ezért nem tudnak támogatni olyan
egyezményt, amely felgyorsítja vagy
könnyebbé teszi a bevándorlást Európába – hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus.
Kitért arra is: a parlament és a
kormány által eddig meghozott döntések és jogszabályok széles körű
védelmet biztosítanak az érintetteknek, ideértve a szigorú fellépést a
nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak ellen. „Jogunk van
megvédeni országunkat, kultúránkat, törvényeinket, hagyományain-

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

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

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

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

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

úl ott van az
. „Az ember,
világot” – foyezés okozta
, a szellemi,
apunk olyan
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híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

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

Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője, Juhász Hajnalka, a KDNP alelnöke és Semjén Zsolt pártelnök az
Országgyűlésben
kat és nemzeti értékeinket, amelyeket sem a többségi meggyőződéstől
eltérő genderszemlélet, sem a korlátozás nélküli vagy a társadalmi
nemek alapján előnyöket biztosító
bevándorlás nem veszélyeztethet” –
fogalmazott Nacsa Lőrinc.
Jelezte: az egyezmény azon pontjai, melyekre maguk is értékként tekintenek – különösen a gyermekek
védelme és a nők elleni erőszakkal
szembeni fellépés –, jelenleg is része a magyar jogrendszernek. Így
kimondható, hogy az egyezmény
ideológiai követelések nélküli részei
már biztosítottak Magyarországon –
mondta.

Rétvári Bence: Karácsony
Gergely a lábát sem teszi
be a Pesti úti idősotthonba
Dunai Mónika fideszes országgyűlési képviselő május 11én azt kérdezte a parlamentben,
hogy a koronavírus-járvány elleni
védekezés során mekkora felelősség terheli az intézményfenntartó
önkormányzatokat. A képviselő szívszorítónak nevezte, hogy
a Pesti úti idősotthon gócponttá
vált. Hozzátette, a főpolgármester
későn intézkedett, nem készítette fel a fővárosi intézményeket a
járványra. „A Pesti úti otthonban
a járvány elszabadult, pedig ez elkerülhető lett volna, ha a fővárosi
önkormányzat betartja a jogszabályokat és az alapvető tisztasági
követelményeket” – szögezte le.

Megjegyezte, legalább tíz napon
keresztül nem volt személyes orvosi jelenlét az idősotthonban.
Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára hangsúlyozta: az idősotthonokban országosan eddig 98-an haltak meg a
koronavírus miatt, ebből 42-en
a Pesti úti intézményben. Hozzátette, az elhunytak 74 százaléka is fővárosi idősotthonokból
került ki, miközben a főváros a
gondozottak hét százalékáért felel. Eközben Karácsony Gergely
főpolgármester a „lábát sem teszi be” a Pesti úti idősotthonba –
bírálta az ellenzéki városvezető
hozzáállását.

Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy Magyarország kormánya
kiemelten fontos feladatának tartja
a nőkkel szemben erőszak minden
formája elleni hatékony fellépést, elutasítja a nők elleni és a kapcsolati
erőszak valamennyi formáját.
Álláspontjuk szerint a ratifikáció
melletti kampányolás félrevezetés.
Hozzátette: az isztambuli egyezmény életbe lépése előtt egy évvel a
Fidesz–KDNP volt az, amely 2013ban az új Büntető törvénykönyvben
önálló büntetőjogi tényállássá tette
a kapcsolati erőszakot. Ezért az, akit
valóban a nők védelmében való fellé-

pés vezérel, nem akarja félrevezeti a
magyar társadalmat, nem akarja félrevezeti a magyar nőket a ratifikáció
bátorításával – hangsúlyozta a kormánypárti politikus.
Juhász Hajnalka azt közölte: az isztambuli egyezmény ratifikációjának
pótcselekvése, a politikai hangulatkeltés helyett a valódi kormányzati cselekvés iránt elkötelezettek, és hatékony intézkedésekkel kívánnak fellépni a nők
elleni és kapcsolati erőszakkal szemben, támogatni a bántalmazottakat,
tenni a megelőzésért. Ezért határozott
igent mondanak a nők védelmére és határozott nemet a genderideológiára és
az illegális migrációra – fogalmazott.

Fülöp Attila: Rövidebb
lesz az örökbefogadási eljárás
Felére csökken az eljárás hossza, így lehetőség lesz arra, hogy akár már kilenc
hónap alatt megtörténjen egy örökbefogadás – mondta az Emberi Erőforrások
Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért felelős államtitkára május közepén az M1 aktuális csatornán. A műsorban elhangzott, hogy az erről szóló törvényjavaslatot már be is nyújtotta az Országgyűlésnek az Emmi.
KDNP.HU

Fülöp Attila hangsúlyozta: az egyszerűbb, gyorsabb örökbefogadás a cél, és
hogy még több támogatást és segítséget
kapjanak az örökbefogadásra jelentkezők. Kikezdhetetlen kiindulópont,
hogy amikor ezek a célok jogszabályi
formába kerülnek, az örökbefogadásra váró gyermekek érdeke és jövője
az elsődleges szempont – fogalmazott.
Segítség az is, hogy a javaslat szerint
a dolgozó szülőknek az örökbefogadás
után a munkáltató tíz nap munka alóli

mentességet biztosít – jegyezte meg.
Elmondta: évente körülbelül ezer
örökbefogadás történik Magyarországon, és a jelentkezők leginkább újszülöttet szeretnének, ezért a potenciális
örökbefogadók számának növeléséért
az Emmi javasolta az örökbefogadó és a
gyermek közötti lehetséges korkülönbség növelését. Eddig negyvenöt év lehetett a maximális különbség a gyermek
és örökbefogadója kora között, ezt az
Emmi a háromévesnél idősebb gyerekek esetében ötvenre emelné – közölte
Fülöp Attila.
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Azbej Tristan: Támogatjuk a migránsok által szétvert templomok helyreállítását!
S-JÚNIUS
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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
Migránsok templomokat gyaláznak meg a görögországi Leszbosz szigetén. A migrációt támogató szervezetek és politikusok ezt a keresztényellenes, antiszemita,
a nőket elnyomó, a nyugati értéket tagadó eszmét akarják behozni Európába, ami ezen támadássorozat hátterében is meghúzódik – írja Facebook-oldalán Azbej
Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára, a KDNP alelnöke.

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

KDNP.HU

Az államtitkár kifejti, „Magyarország ellenáll a migrációnak, amivel
nem csak magunkat, hanem az egész
európai kultúrát és az Európai Uniót
védelmezzük. Akkor is így teszünk,
ha ezért a brüsszeli politikusoktól
nem támogatást, hanem hátbatámadást kapunk. Akkor is így teszünk,
ha emiatt folyamatos támadás alatt
állunk a migrációt támogató Soros-hálózattól, és azok kapcsolt részeitől, mint például a Magyar Hel-

sinki Bizottság / Hungarian Helsinki
Committee, az Amnesty International Magyarország vagy a Migration
Aid”.
„Nem engedjük, hogy kereszténység a legüldözöttebb vallás legyen
Európában! Nem engedjük, hogy
szent helyeinket, kegyhelyeinket,
templomainkat bárki is feldúlja!” –
hangsúlyozza a politikus, végezetül
pedig megállapítja: „a magyar kormány éppen ezért támogatja a Hungary Helps – Magyarország segít
programon keresztül a meggyalázott
görög templomok helyreállítását!”.

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

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 –

Migránsok által szétvert templom a görögországi Leszbosz szigetén

Semjén Zsolt is megkapta Orbán Viktor néppárti
pártelnököknek címzett levelét
A Magyarország ellen zajló példátlan támadásról és dezinformációs kampányról, valamint az ezek alaptalanságát kimondó európai bizottsági állásfoglalásokról
írt levelet Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség elnöke az Európai Néppárthoz (EPP) tartozó valamennyi párt elnökének. A Fidesz
elnökének levelét – hasonlóan 53 néppárti pártelnökhöz – Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke is megkapta.
HAZÁNK

Orbán Viktor értékelése szerint az
elmúlt hetekben egy Magyarország
ellen zajló „példátlan támadás és
dezinformációs kampány tanúi lehettünk. Akkor, amikor világszerte
a koronavírus-járvány elleni eredményes fellépésért küzdünk, amikor emberéletek forognak kockán,
egy valós alap nélküli, koordinált
támadást indítottak ellenünk. Engem és országomat már korábban is
támadtak igazságtalanul, részrehajló
ideológiai propaganda alapján, de a
mostani volt a legaljasabb és legcinikusabb, amit tapasztaltam. Szándékosan figyelmen kívül hagyták,
hogy egy olyan kormányt vettek célkeresztbe, amely épp emberéletek
mentésén fáradozik” – szögezte le a
Fidesz elnöke.
Levelében megállapította: az
összehangolt politikai támadás
résztvevői hamis információt és
hazugságokat terjesztettek. „Azt

híresztelték, hogy az Országgyűlés
bezárt, holott rendszeresen ülésezik,
és heves vitáknak biztosít helyszínt.
Azt is állították, hogy korlátlan hatalmat szereztem magamnak. Pedig
éppen ellenkezőleg: az Országgyűlés hatásköre a kormány kárára bővült. Az Országgyűlés hatásköre
lett, hogy véget vessen a veszélyhelyzetnek, sőt bármely rendkívüli
intézkedést visszavonhat” – írta,
hozzátéve: „az álhírek terjesztésébe
sajnálatos módon nemcsak formális
politikai ellenfeleink, hanem egyes
EPP-s politikusok is aktívan bekapcsolódtak”.
Orbán Viktor emlékeztetett: az
Európai Néppárt elnöke, Donald
Tusk „odáig merészkedett, hogy
párhuzamot állított a magyarországi
intézkedések és Carl Schmitt, a náci
német rezsim támogatója és ideológusa között”.
A miniszterelnök az EPP-tagszervezetek elnökeinek írt levelében
felhívja a figyelmet arra, hogy az
Európai Bizottság időközben meg-

vizsgálta a magyarországi intézkedéseket, és félreérthetetlen módon
kimondta, hogy ezek a támadások
alaptalanok. „Věra Jourová, az Európai Bizottság alelnöke, aki nem
vádolható azzal, hogy Magyarország iránt elfogult lenne, ráadásul
másik pártcsaládot képvisel, már
több alkalommal kijelentette, hogy a
magyar törvény, amely szabályozza
a kormány különleges hatásköreit
a veszélyhelyzet alatt, nem ütközik
európai uniós jogszabályokba” – írta
Orbán Viktor.
A Fidesz elnöke felidézte: az Európai Parlament április 17-én határozatban ítélte el Magyarországot.
„Azzal, hogy egyes hazugságokat
a határozat szövegébe foglaltak, az
európai parlamenti képviselők nevetség tárgyává tették magukat és
intézményüket is. Az Európai Parlament archívumai örökké őrizni
fogják ezeket” – jegyezte meg Orbán Viktor, leszögezve: a bizottság
nyilatkozata helyre tette a politikai
hisztériát.

Hozzátette: „az okozott kárt azonban nem lehet helyrehozni. Köszönöm valódi szövetségeseinknek,
hogy a rájuk nehezedő nyomás
ellenére hűségesek maradtak az
igazsághoz, és kiálltak mellettünk.
Azoktól pedig, akik tájékozatlanságból vagy rosszindulatból az álhírterjesztőkhöz csatlakoztak, elvárom,
hogy bocsánatot kérjenek a magyar
emberektől, és levonják a megfelelő
következtetéseket” – írta levelében a
magyar miniszterelnök.
A Fidesz elnöke végezetül kifejtette: „nem engedhetjük, hogy
politikai ellenfeleink kisajátítsák a
jogállamiság elvét, és ezt a közös értéket pártpolitikai eszközzé silányítsák. Hamarosan döntenünk kellene:
engedjük, hogy megosszanak, és tovább gyengítsenek bennünket, vagy
összefogunk, és továbbra is az európai politika vezető, konzervatív ereje maradunk. Az előttünk álló, kihívásokkal teli időszakhoz sok erőt és
bölcsességet kívánok” – zárta sorait
a magyar miniszterelnök.

Hölvenyi György: Donald Tusk kijelentése cinikus és sértő
Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke felháborító módon sértegeti a
magyar miniszterelnököt, amellett,
hogy teljesen igazságtalanul Orbán
Viktorba rúg, közben még cinikus
módon megsérti több millió zsidó és
nem zsidó áldozat emlékét is – írta
Deutsch Tamás (Fidesz), Hölvenyi
György (KDNP) és Hidveghi Balázs

(Fidesz) EP-képviselő abban a nyílt
levelében, mely a kereszténydemokrata európai parlamenti képviselő
közösségi oldalán angol és magyar
nyelven is elolvasható.
A kormánypárti politikusok emlékeztetnek rá: Donald Tusk gyakorlatilag nácinak nevezte a magyar
miniszterelnököt abban az interjú-

ban, melyet a Spiegel című német lap
készített vele. Ezt a kijelentést mélységésen felháborítónak nevezték a
képviselők. Hozzátették: a baloldali
politikusoktól szinte már megszokott, hogy náci jelzőkkel illetik ellenfeleiket, de egy kereszténydemokrata
párt képviselőjétől ez különösen szégyenteljes.

Aláhúzzák azt is, hogy Donald
Tusk kijelentése cinikus és sértő
a nácizmus áldozatai emlékének
is, erkölcsileg elfogadhatatlan. Az
EP-képviselők szerint az említett
kijelentések túlmennek minden határon, ezért azonnali bocsánatkérést
követelnek az Európai Tanács volt
lengyel elnökétől.

AZÁN

H AZÁNK

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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 –

Evangélikus lelkész, misszionárius, tanár, politikus, családapa. Mindegyik teljes elkötelezettséget, sok erőfeszítést, lelkesedést, jövőbe vetett hitet kíván. Orbán
Attila fiatal kora ellenére gazdag élettapasztalattal a háta mögött lett a Tolna megyei KDNP elnöke.

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

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

HAZÁNK
Megjelent Ferenc

pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

– Honnan, hogyan vezetett az útja
Tolna megyébe?
– Erdélyben, Brassóban születtem
1973-ban. Apácán, Apáczai Csere János, a pedagógia magyar úttörőjének
névadó falujában nőttem fel evangélikus családban. A hit már gyermekkoromban nagyon fontos szerepet
töltött be az életemben. Amolyan filozófus gyermek voltam, ezernyi kérdésre kerestem választ, és valamen�nyire a bibliai hit adta meg számomra
a kellő választ. Nagyon aktív ifjúsági
szerepet vállaltam a rendszerváltás
éveiben: az evangéliumi ifjúsági csoportok és ezek programjainak szervezésében vettem részt. Ebben a tevékenységben fontos volt a zene és az
idegen nyelvek ismerete. Több hangszeren is muzsikálok és a kötelező
román mellett angol és német nyelvet is tanultam. Idegen nyelv szakon
érettségiztem a brassói Áprily Lajos
Líceumban. Ezek után teológiát tanultam Kolozsváron, Nagyszebenben
és Németországban, majd ezt kiegészítve pedagógia-pszichológia szakos diplomát is szereztem. Tíz évig
evangélikus lelkész, hittan és angol
tanár voltam Arad megyében. Ezt
követően egy évig Dél-Afrikában,
Zuluföldön misszionárius voltam, és
a korabeli ébredési mozgalmakat tanulmányoztam.
2009-ben költöztem Magyarországra, Tolna megyébe, ahol felekezetközi missziós tevékenységet végeztem.
Hitmélyítő előadásokat tartottam
Magyarországon és a határáron túli
területeken egyaránt. 2014-ben megválasztottak Szárazd község polgármesterévé. Ezt követően csatlakoztam a megyei KDNP-hez. Rövid
időn belül több mint tíz új szervezetet
hoztunk létre a megyei szervezőnkkel közösen. Polgármesterségem alatt
tovább képeztem magam: politikai
kommunikációt, később pedig vezetés-szervezést tanultam Budapesten.
A pártszervezés mellett nagy érdeklődéssel és aktív munkavégzéssel
– Folytatás a 13. oldalon –

zetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

úl ott van az
„Az ember,
ilágot” – foyezés okozta
, a szellemi,
apunk olyan
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Beszélgetés Orbán Attilával, a KDNP Tolna megyei elnökével

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

A vér nem válik vízzé

Országjáró

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 –

vettem részt a soron következő kampányokban. Süli János miniszter úr
kampányáról tanulmányt is írtam.
2019-ben megválasztottak a Tolna Megyei Közgyűlés alelnökévé,
később pedig a KDNP megyei
elnökévé.
– Egy sikeres férfi mellett gyakran
ott egy nő, no meg egy biztos családi háttér…
– Feleségemben, Orbán Krisztinában
igazi segítőtársat találtam. Mind a
hitéletben, mind pedig a politikában
ugyanazt azt értékrendet követve
számíthatok a segítségére, amit én
igyekszem viszonozni: szívesen főzök, segítek a ház körüli munkákban,
a gyermekek nevelésében. Hat gyermekünk van: három lány és három
fiú. A legidősebb húszéves, a legfiatalabb kilenc hónapos.
– Visszatérve a közéletre: hogyan
látja a megyében a KDNP szerepét,
társadalmi megítélését?
– Tolna megyében mindössze 109
település van. A megye egyharmadában, több mint harminc településen
vannak szervezeteink. Ezt egyetlen
párt sem mondhatja el magáról megyei szinten. De nem állunk meg itt!
Amellett, hogy a meglévő szervezeteket tovább erősítjük, újakat hozunk létre. Reális esélyt látok arra,

Heti maraton, egynapos
bringakör a Balatonon
„Gyerekkoromban birkózó voltam. Innen maradt meg a mozgásigényem” – mondja Orbán Attila, aki a mai napig sem szakított a sporttal:
„A rendszeres heti edzések mellett szeretek sokat futni: ha tehetem, hetente lefutom a maratont és sokat kerékpározom. Arra készülök, hogy
egy nap alatt körbekarikázzam a Balatont.”

hogy minden második településen
legyen szervezetünk. De nem csupán
a jelenlét fontos számunkra. Olyan
szervezeteket igyekszünk létrehozni, melyek aktív szerepet vállalnak
a politikai életben, leginkább a kampányokban. Igazi „kommandósokat”,
bevetésre kész tagokat képezünk ki,
akik tudják, mi a dolguk és alkalomadtán el is végzik a rájuk bízott
feladatot a saját területükön.
– Milyen terveik vannak a következő évekre nézve?
– A terepmunka mellett egyre fontosabbnak látjuk az online jelenlétet.
Megyei szinten ez már most is jelentős, de erősíteni szeretnénk. Arra
törekszünk, hogy megyei irányítás
és segítség mellett minden helyi szervezet is megmutatkozzon az online
térben. Tudatában vagyok annak,
hogy mindez nagyon sok munkával,
további tanulással és fejlesztéssel jár,
de azt is tudom, hogy a sikernek ára
van. Én pedig szeretek sikeres lenni!
Hiszem, hogy ha a magunk területén
megálljuk a helyünket és sikeresen
végezzük a feladatunkat, akkor hitelesen, jó példával, jó gyakorlatokkal
tudunk szolgálni mások számára.
Szívesen megosztjuk tapasztalatainkat és akár segítséget is nyújtunk
azok számára, akik ezt igénylik. Én
szeretek csapatban dolgozni. Fontos
számomra, hogy szövetségesünkkel,
a Fidesszel is jó munkakapcsolatban
legyünk és egymást erősítsük. Keresem a kapcsolatot a szomszédos
megyékkel is. Nagy segítség a munkámban, hogy a Megyei Közgyűlés
alelnöke vagyok. Nemrég alkottunk
meg egy megyei koncepciót, amit
Tolna 109-nek neveztünk el. A koncepciónak a lényege, hogy a megyét
egy nagy gondoskodó családdá for-

málja, ahol a legkisebb
is számít. Ebből a hozzáállásból a KDNP is
sokat fog profitálni,
hiszen azt a lelkületet
próbáljuk helyi szinten
elmélyíteni, amit a mi
közösségünk az egész
nemzetre
alkalmaz.
Erdélyi
gyökerekkel
rendelkező
emberként fontos számomra a nemzetpolitika,
amit a KDNP elnöke,
Semjén Zsolt miniszt e r el n ö k- h el ye t t e s i
minőségében is képvisel és öröm számomra, hogy Tolna
megyében a Fidesz
elnöke Potápi Árpád János, aki a
nemzetpolitikai államtitkárságot
vezeti. Mi gyakran mondogattuk
Erdélyben, a nehéz időkben, hogy

Járványhelyzetben
is a családok
pártján
A járvány az élet minden területén új helyzetet teremtett – nincs
ez másképp a Tolna megyei kereszténydemokraták
életében
sem. „A vírus megakadályozott
a személyes kapcsolatokban.
Több új alapszervezetet is előkészítettünk a megalakulásra,
de ez most elmaradt. Képzéseket
is szerettünk volna szervezni,
főleg az online kommunikáció
területén, de ez is másként alakult. Mégis, szerintem mindenki
sokat fejlődött az online kapcsolattartás területén az utóbbi időben. Gyakran hívjuk egymást
telefonon, kitartásra biztatjuk
tagtársainkat. Idősek felől érdeklődünk, és ha kell, megszervezzük a segítségnyújtást. Jó
tapasztalat az is, hogy a családok nagyon összetartóak, és a
legtöbb esetben a gyermekek
gondoskodnak az idős szülőkről.
Nem hiába állunk mi, KDNP a
családok pártján” – mondja
Orbán Attila
a vér nem válik vízzé: az egy vér
pedig megkönnyíti a munkánkat.
Ezt mindig is éreztem a KDNP
berkeiben.
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Országjáró

Egészséges keresztény szellemiség megőrzése
és megjelenítése a társadalomban

S-JÚNIUS

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

Interjú Mák Kornéllal, a KDNP Bács-Kiskun megyei elnökével

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 –

Mák Kornél már hat éve a Bács-Kiskun megyei KDNP vezetője. Egy hagyományosan erős kereszténydemokrata térségben keresi az új lehetőségeket aMegjelent
megújuFerenc
pápa Laudato si´
lásra, a párt tagságának összetartására.
kezdetű enciklikája
FORRÁS:MTI

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

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

HAZÁNK

– Milyen szerepet tölt be a KDNP a
megye és az egyes települések közéletében?
– Bács-Kiskun megye lakossága tradicionálisan keresztény-konzervatív
értékrendet őriz és vall. A megye 119
településének nagy része kisváros
vagy falu, a tanyavilág még élő közösséget alkot. A megyei és a helyben működő KDNP szervezetek, a
politikai munka mellett, a közösségi
folyamatok erősítését és ápolását is
fontosnak tartják. Több mint negyven önkormányzati képviselőnk
dolgozik a politikai testületekben,
5 polgármesterünk és számos alpolgármesterünk van. Kalocsán az
ellenzéktől Filvig Géza kalocsai elnökünk nyerte el a polgármesteri
széket, személyemben a megyei közgyűlésben KDNP-s alelnök is van.
Nagyon meghatározó szervezeteink
működnek Kecskeméten és Baján. A
közösségi programok szervezése, a
politikai munka összehangolása, az
elnökök közötti összetartás, rendezvények, jótékonysági estek, a különböző ünnepségek megrendezése gazdag életet teremt közösségeinkben. A
szövetséges pártunkkal kifejezetten
jó és baráti kapcsolatot ápolunk.
– Mik a tervei a kereszténydemokrata politika képviseletére, további
erősítésére Bács-Kiskunban?
– Nagyon fontos szempont a folyamatos fejlődés, a szervezetek erősítése. Gondosan kialakított ütemterv
szerint haladunk. A megye KDNP-s
elnökeinek, elnökségi tagjainak félévente kétnapos tréninget tartunk,
ahol a politikai, kommunikációs,
egyházi előadások mellett lehetőség
nyílik a barátságos beszélgetésekre,
a gondok, kérdések megbeszélésére.
Ezt a programot hét éve rendszeresen
megszervezzük, nagyon jó tapasztalataink vannak. Ettől az évtől a Pest
megyei KDNP-t vezető Gaal Gergely
elnök úrral és a Pest megyei szervezetek elnökeivel közösen szeretnénk
ilyen több napos tréninget megszervezni. Évente kétszer a megye
valamelyik szervezete településén
jótékonysági koncertet és árverést
tartunk valamilyen nemes cél érdekében. Ezt az érintett település tagsága
szervezi és igen sikeres gyűjtések valósulnak meg. Így tudtuk támogatni
a beregszászi népkonyhát, az erdélyi
Árkos település Székely Múzeumát,

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.

zetnél hasonlóak, és mint
általában, az ország bármely pontján felmerülhetnek. Van olyan szervezetünk, ahol a tagság
nagyon idős emberekből
áll, így az aktivitás érthetően alacsony. Nagyon
figyelni kell megyei szinten arra, hogy egy-egy
elindított folyamat ne lassuljon le, hogy vezetőink
számos feladata mellett
ne jusson kisebb figyelem
a pártmunkára. Különleges időszak a választások
előtt az egyeztetések időszaka, a pozíciókért folyó küzdelem,
de azt hiszem ez természetes, aminek
megszokott nehézségei és folyamata
van. Én személy szerint hálás vagyok
azoknak, akik mellettem vannak,
Zöld Lászlóné szervező titkárnak, a
megye elnökségének, elnökeinknek,
tagságunknak. Elmondhatom, hogy
nagyon nyitott és jó csapatunk van.
– Folyik-e bármilyen „pártjellegű”
tevékenység a koronavírus idején,
milyen módon tartják egymással a
kapcsolatot?
– A vírus okozta leállás érzékenyen
érintette működésünket. Március,
illetve április hónapban alakult volna meg két új szervezet Kiskőrösön és Soltvadkerten, ezek alakuló
értekezlete így érthetően csúszik.
Április végén kétnapos tréninget
szerveztünk volna helyi elnökeinknek – a Pest megyei alapszervezetek
elnökeivel közösen – Cegléden, ez is
elmaradt, de az év folyamán pótolni
szeretnénk. Szintén elmaradt márciusra tervezett jótékonysági estünk,
melyet az erdélyi Háromkúton élő
gyermekek megsegítésére akartunk
megtartani. Interneten, videokonferenciákon tartjuk egymással a kapcsolatot. Most inkább az a jellemző,

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

hogy mindenki a saját környezetében
segíti lehetősége szerint a vírus elleni védekezést. Gaal Gergely és több
megyei elnök barátom társaságában
már többször találkoztunk Schanda
Tamás alelnök úrral is, hogy megvitassuk, kommunikációban, összefogásban hogyan tudnánk egymást
segíteni. Megyénkben a KDNP tagjai
karitatív munkával, a helyi testületek
védekezést folytató tevékenységében
vagy más feladatok elvégzésében
vesznek részt a vírus elleni harcban,
gondolok itt a maszkok beszerzésétől
kezdve a rászorulók segítésén keresztül a polgárőrségig nagyon sok tevékenységre.
– Megyei elnökként milyen lehetőségeket lát a helyi, megyei és országos szintű kereszténydemokrata
politizálás közötti kapcsolódások
erősítésére?
– A társadalom mindig változik, új
kihívásokat teremt. A liberális baloldal a nemzet értékeit szinte teljesen elutasító magatartása pártunkat
komoly felelősség elé állítja, például
amikor a vírus elleni küzdelem összefogást kívánna. Ahogy Ferenc pápa
mondta: „Azt hittük, egészségesek
tudunk maradni egy beteg világban.”
Nekünk az egészséges keresztény
szellemiséget kell őriznünk és megjeleníteni a társadalomban. Épp ezért
fontos, hogy folyamatosan motiváljuk a települési szervezeteket a programok, a kommunikációs munka stb.
végzésére. Az már rég kevés, hogy
tartunk egy taggyűlést, és a „minden
rendben” érzéssel hazamegy mindenki. Nagy energiát emészt fel, de
folyamatosan mozgatásban kell tartani a szervezeteket. Ehhez szükséges
a megyék között elindult kapcsolattartás, a kommunikációs lehetőségek
és egy közös koncepció kialakítása a
pártvezetéssel az aktuális lehetőségeket illetően.

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 dávodi Szent Anna-kápolna kapujának cseréjét, és még sorolhatnám.
Évente megszervezzük a Varga László-díj ünnepélyes átadását, ebben
az évben is, ha a járvány folyamata
megengedi, szeretnénk ezt megtartani. Több új szervezet létrehozása
van folyamatban, például Soltvadkerten, Kiskőrösön, illetve Kecelen.
Felállítottunk egy kommunikációs
munkacsoportot, mely már most nagyon komoly munkát végez a virtuális és a nyomtatott sajtóban, hogy
a kereszténydemokrata politikai értékrendet még hatékonyabban tudjuk
megyénkben képviselni, terjeszteni.
A taglétszám növelése is fontos. Úgy
tapasztalom, hogy főleg a fiatal értelmiségiek köréből sokan jönnek hozzánk. A mai társadalom fejlődő, de
lelkileg kiüresedő valóságában egyre több értéket kereső ember fordul
tudatosan környezete problémái felé
és ők szívesen jönnek sorainkba. A
célom, célunk az, hogy folyamatosan
erősödő megyei szervezetet működtessük, illetve szervezzünk.
– Milyen nehézségekkel kell szembenéznie a helyi kereszténydemokratáknak?
– A helyi problémák minden szerve-

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 –

Két évtizede a kereszténydemokraták szolgálatában
Mák Kornél jelenleg a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat alelnöke, előtte 9 évig Kecskemét alpolgármestere
volt. A kecskeméti KDNP-nek 2007 óta, a megyei szervezetnek 2014 óta elnöke. Öt humán diplomája mellett Pécsett szerzett doktorátust történetfilozófiából, illetve most fejezi be második PhD-ját szintén a Pécsi Tudományegyetemen az Orvostudományi Doktori Iskolában. A Gál Ferenc Egyetem főiskolai docense.
„20 éve léptem be a pártba, vonzott a szemlélete, illetve fontosnak tartottam és tartom azt az értékrendet, amit
a mai társadalomban képvisel. A koronavírus-járvány eddigi időszaka alatt végig dolgoztam a Megyeházán, hisz
számtalan feladatot teremt egy ilyen állapot. A TOP-pályázatok kezelése, a rendezvények átszervezése, a megyei
védelmi feladatok sok felelősséget és munkát adnak a megye vezetői számára. Hiszem azt, hogy legyőzhető ez a
betegség, de el kell gondolkodnunk azon, milyen sebezhetőek vagyunk” – mondja Mák Kornél.
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Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Bonhoeffer mártír teológus 1943-as „karantén-pünkösdje”

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 –

Idén 75 éve, hogy Dietrich Bonhoeffer német evangélikus lelkészt
1945. április 9-én a flossenbürgi koncentrációs táborban kivégezték. A
kiváló teológus így
halt
mártírhalált.
Megjelent
Ferenc
pápa Laudato si´
1943-1944 soránkezdetű
keletkezett
börtönenciklikája
leveleiből
nagyon
egyértelműen kizetszennyezés
ellen is védekezni
kell
érezhető, mennyire vágyódott arra,
hogy családjával és barátaival töltse
az ünnepeket, így a pünkösdöt is.
Szüleinek 1943 pünkösdjén írt levelében így fogalmazott:
„Még pünkösdöt is egymástól elszakítva ünnepeljük, mégis különös
módon jó alkalom ez a közösség
ünneplésére. Amikor ma hajnalban
megkondultak a harangok, erős vágyat éreztem arra, hogy istentiszteleten legyek. Úgy tettem, mint János
Patmosz szigetén (Jelenések 1,9kk),
s magamnak egyedül tartottam meg
az oly szép istentiszteletet. A magányt egyáltalán nem éreztem, an�nyira érzem, hogy ti mindnyájan itt
vagytok velem. És itt érzem azokat
a gyülekezeteket is, amelyekben korábban pünkösdöt ünnepelhettem.
Már tegnap este óta jó néhányszor
felmondtam magamban Paul Gerhardt szép énekének a sorait: „Te az
öröm Lelke vagy…”, s hozzá vettem
még a Példabeszédek könyve Igéjét:
„A nyomorúság idején kiderül, hogy
erős-e az, aki annak mondja magát”
(Péld 24,10). Aztán rálapoztam erre:
„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét” (2Tim 1,7).
És a különös nyelvcsoda története is
nagyon megérintett (ApCsel 2,1-13).
Az, hogy a babiloni nyelvzűrzavar-

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Evangélikus vértanú
Dietrich Bonhoeffer 1906. február 4-én született Boroszlóban (Breslau; ma: Wroclaw),
egy nyolcgyermekes család hatodik gyermekeként. Apja, Karl Bonhoeffer híres berlini
neurológus volt. Dietrich 1923-ban kezdte
meg teológiai tanulmányait Tübingenben, a
stúdiumot Berlinben és New Yorkban folytatta. 1927-ben doktorált, Sanctorum communio
(A szentek közössége) témában. Segédlelkészi
idejét Barcelonában töltötte. Habilitációs dolgozatának címe: Akt und Sein (Cselekedet és
lét). 1931-ben Berlinbe került, ahol egyetemi
lelkészként és ökumenikus ifjúsági titkárként szolgált. 1933-ban Londonba utazott. Két esztendeig volt lelkipásztor
az angol fővárosban. Ez alatt az idő alatt ökumenikus egyházi kapcsolatok
kiépítésén fáradozott. 1935-ben tért vissza hazájába, és elfogadta a felkérést, hogy Finkenwaldban a nemzetiszocialista ideológiát ellenző Hitvalló
Egyház illegális igehirdetői szemináriumának a vezetője legyen. Az itt folyó
munkát a Gestapo 1940-ben már másodszor tiltotta be, Bonhoeffert pedig
eltiltotta a tanítástól, az igehirdetéstől és a publikálástól. Szerencsére a tilalom ellenére is papírra vetette gondolatait. 1937-ben született meg A szentek
közössége, 1938-ban pedig a Követés című munkája. Bonhoeffer sógorán,
Hans von Dohnányin keresztül kapcsolódott be az ellenállási mozgalomba,
emiatt 1943-ban börtönbe került. Innen számos levelet írt szüleinek, barátainak és menyasszonyának, Maria von Wedermeyernek. E feljegyzéseket
barátja, Eberhard Bethge gyűjtötte össze; németül 1951-ben, magyarul
1999-ben adták ki Börtönlevelek címmel. Heinrich Himmler, az SS főparancsnoka személyesen adott parancsot Bonhoeffer akasztására, melyet április 9-én hajnalban a flossenbürgi koncentrációs táborban hajtottak végre.
nak, amikor az emberek nem értették
már egymást, mivel mindenki a maga
nyelvét használta, vége szakadt, aminek Isten beszéde vetett véget. Az
a nyelvezet következett, amit aztán
mindenki megértett, s az egyház lett

az a hely, ahol ennek meg kellett történnie. Ezek mind nagy és igen fontos
dolgok”.
Bonhoeffer a börtönmagányban
tökéletesen átérezte a lényeget: pünkösd valóban a közösség ünnepe, az

egyház születésnapja. Ezt az ünnepet
ezért csak közösségben lehet igazán
megünnepelni. Akkor és ott neki a
tényleges, fizikai közösség helyett
a lelki közösséggyakorlás lett a kenyere. Mivel vigasztalódott? Érezte
szülei még szorosabb lelki jelenlétét,
az egykori gyülekezetekét is, ahol elmúlt pünkösdökön szolgált.
De a közösség nem csak horizontális, szemhatáros volt, hanem éghatáros is. Hiszen Igék sorjáztak elő a
lelkében, emlékezetében és szép énekek. Valójában magányában volt még
egy vigasztaló eszköze: a levélírás.
Igazából kiírja magából a fájdalmas
egyedüllétet, és így szerez feloldozó
közösséget saját magának is. Ez 1943
pünkösdjén volt. Két év sem telik el,
s a levél írója halott.
De levele bizonyítja: a magány sem
magány többé, ha Istennel, az Ő Igéjével, a Bibliával, énekekkel népesítjük be különös helyzetünket.
Idén mi a koronavírus okozta önkéntes karanténokat lakhatjuk be
hasonlatosképpen. Ezen a különös
pünkösdön töltsön majd el mindan�nyiunkat áldott, szép pünkösdjeink
emléke, s tudjunk úgy örülni, mint
akiknek semmijük nincs, mégis sokakat gazdagítanak (2Kor 6,10).
Mert velünk az Isten, és Lelkét,
evangéliumát nem lehet karanténba
zárni! Ő meg végképpen nem ezt
akarja.

A szerző Bonhoeffer-díjas
református lelkipásztor

Válasz egy testvéri levélre –

Üldözött keresztyének és a koronavírus
Szilágyi Sándor, a Magyar Református Presbiteri Szövetség korábbi
vezetője e-mailjében írja:
„Ma megnéztem az MTV1 délelőtti adását, amelyben, az Evangélikus
magazin c. műsorban Fabiny püspök úr mutatta be az épülő budakeszi ev. templomot. Elmondta, hogy
ezt a templomot a hitükért meggyilkolt keresztyén mártírok emlékének
is szentelik, és falain 72 mártír nevét örökítik meg, közöttük református, katolikus és ortodox mártírok
is lesznek. Említést tett arról is,
hogy idén 75 éve végezték ki a nácik Dietrich Bonhoeffert (1945. ápr.
9-én). Amikor cikkeink sora említi a
Covid-19 járványt, ne feledkezzünk
meg egy még súlyosabb járványról:
a keresztyének irtásáról szerte a világon, de különösen Afrikában és

Ázsiában. Jó lenne egy cikkben ezzel is foglalkozni, a Bonhoeffer-évforduló mellett”.
Testvérem sorai késztettek arra,
hogy az alábbi szomorú tényeket
megosszam Olvasóinkkal. Az OpenDoors nemzetközi szervezet, amelyik az üldözött keresztyéneket monitorizálja 130 országban, legújabb
híreiben felhívja a világ figyelmét
arra, hogy az afrikai Szahara alatti
övezet országaiban élő keresztyének
kettős veszélynek vannak kitéve: a
változatlanul heves üldözéseknek
és a koronavírusnak. Mindkettőt
nagy szegénységben szenvedik el.
A legveszélyeztetettebb országok:
Szudán, Nigéria, Etiópia, Szomália.
Etiópiában a kormányzat által
a népesség nyomorának enyhítése céljából biztosított segélyekből

csaknem teljesen kimaradnak a keresztyének. Olykor a muszlim környezetben még fizikai erőszakkal
is számolniuk kell. Nem egy helyen
fordul elő, például Szomáliában,
Ugandában, Burkina Fasón, hogy
egyenesen a keresztyéneket teszik
bűnbakká a koronavírus járványért.
A szomáliai Al Shabaab iszlám
félkatonai szerveződés felhívásában ez szerepel: óvakodjon mindenki az olyan fertőzéstől, mint a
koronavírus, mert ezt „a kereszteslovagok – azaz keresztyének –
seregei hurcolják be az országba”.
Az észak-nigériai Kaduna Szövetségi Államban a keresztyének a
kormány által biztosított élelemadagnak mindösszesen egyhatodát
kapják meg, szemben a muszlim
családokkal. Ebben a tartomány-

ban, valamint Plateau tartományban március vége és húsvét között
31 keresztyént öltek meg és tették
sokak otthonát lakhatatlanná. Jasin A., a kelet-afrikai OpenDoors
igazgatója nemrégen jelentésében
ezt írta: „Ez az időszak különösen
is veszélyes az üldözött keresztyének és egyházak szempontjából.
A pandémia afrikai terjedésével a
keresztyéneket vádolják mindenütt.
Ebben a helyzetben az imádság
egyetlen olyan eszköz, ami eléri és
megerősíti ezeknek a testvéreinknek a szívét a kétszeres félelemben:
a keresztyénüldözőkkel és a koronavírussal szemben”. Az OpenDoors honlapján olvashatunk imákat
és mód van szolidaritásunk kifejezésére is (https://www.opendoors.de/).
B. L.
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Abortuszt javasolt az orvos,
de II. János Pál pápa
édesanyja az életet
választotta
100 éve, 1920. május 18-án született minden idők
egyik legszeretettebb pápája, Szent II. János Pál. A
Családháló.hu oldalon megjelent cikkel születésének körülményeit idézzük fel.
Nehéz elképzelni, de már száz évvel ezelőtt is
előfordult, hogy egy orvos a várandós anyukának az abortuszt javasolta. Így járt Emilia Wojtyla is, akinek választania kellett saját és gyermeke
élete között. Az asszony mély hite nem hagyta,
hogy engedjen az orvosi nyomásnak, s vállalta
az életveszélyes küldetést. Második kisfiát hordta ekkor a szíve alatt – ő volt Karol Wojtyla, akit
mi már Szent II. János Pál pápa néven ismerünk.
Lengyelországban nemrég jelent meg egy új
könyv Emilia és Wojtyla Karol, Szent II. János
Pál szülei címmel. Szerzője, Milena Kindziuk
visszaemlékezések alapján beszámol róla, hogyan próbálta orvosa rábeszélni a leendő pápa
édesanyját az abortuszra.
„Választania kellett a saját élete és a szíve alatt
hordozott élet között, de mély hite nem engedte,
hogy Emilia az abortusz mellett döntsön. Szíve
mélyén készen állt erre a komoly áldozatra” –
nyilatkozta az írónő egy interjúban.
Kindziuk több korabeli tanú, köztük egy szülésznő, az édesanya két barátnője és a helyi lakosok visszaemlékezéseit használta fel, amelyek
mind arról szóltak, hogy Emilia mély depresszióba esett, miután első orvosa a terhesség megszakítása mellett kardoskodott. Emilia és Karol
ekkor merész döntést hoztak: mindenképpen a
születendő életet szerették volna védelmezni,
s ehhez kerestek egy másik szülészdoktort az
édesanya számára.
Végül egy krakkói zsidó orvosnál kötöttek ki,
aki az első világháború után költözött Wadovicébe. A vele történt első találkozásra tisztán emlékeztek a család barátai. Az orvos megerősítette,
hogy valóban olyan komplikációk léphetnek fel
a szülés közben, amelyek akár az asszony életébe is kerülhetnek, mindazonáltal nem javasolta a
terhesség megszakítását.
Emilia nagyon nehezen viselte a várandósságot;
rengeteget feküdt, és még így is erőtlennek érezte magát. Orvosa is ágynyugalmat, pihenést és tápanyagban gazdag, gyakori étkezést javasolt számára.
A kis Karol születésekor, 1920. május 18-án
Emilia a családi nappaliban feküdt szülésznőjével, miközben az édesapa és 13 éves nagyfiuk, Edmund az utca túloldalán lévő plébánián énekelték
a Lorettói litániát. A szülésznő beszámolója szerint az édesanya arra kérte segítőjét, hogy nyissa
ki az ablakot. Azt szerette volna, ha fia életében
először a Szűzanya tiszteletére szóló dalt hallaná
meg – és ő is ezt hallgatta a szülés közben.
Szent II. János Pál pápa maga is elmesélte személyi titkárának, hogy Isten Anyját dicsőítő dalra született, sőt később ugyanebben a napszakban választották pápává.
A katolikus házaspárnak egyébként három
gyermeke született: Edmund, Olga – aki születése után nem sokkal meghalt – és Karol, akit mi
ma Szent II. János Pál pápa néven ismerünk.
Emilia végül 1929-ben halt meg szívrohamban,
nem sokkal a kis Karol kilencedik születésnapja
előtt. Erős hite egész családjának támasza volt.

Frivaldszky Edit:
A teremtett világ
védelme
személyes ügy

S-JÚNIUS

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

A biológiai nem feltüntetése
a társadalom javát szolgálja

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.

Az ember nemét alapvetően a
kromoszómái határozzák meg.
Biológiai adottságaink már
a méhen belül készült ultrahangképeken is szembetűnőek
lehetnek, egyes kultúrákban
még fogadásokat is kötnek arra,
hogy milyen nemű lesz a születendő gyermek. A biológiai
tényeket, az emberről alkotott
képet korunk ideológiái próbálják felülírni, ami akár a jogszabályokban is megjelenik. Egy
tanulmány 6500 génről állapította meg, hogy különböznek a
férfiak és nők között.
Az új keletű transzgender világnézet – miszerint az embernek elkülönülhet a születési nemétől a megélt neme – biológiai
valóságunkat kérdőjelezi meg,
mi több, a nyugati társadalmakban már új jogokat is kreált közössége tagjai számára (Transzgender, transznemű az az
ember, akinek a nemi identitása, annak kifejeződése vagy viselkedése nem áll összhangban
a biológiai nemével). Az antidiszkrimináció jegyében készült jogszabályok égisze alatt
olyan változások mentek végbe, amelyek igazságtalan, mármár káros hatása szembeötlő a
sport, az oktatási intézmények,
a büntetés-végrehajtás vagy az
örökbefogadások terén. Néhány
évtizeddel ezelőtt még könnyen
megválaszolta az ember azokat
a kérdéseket, melyek meghatározzák identitását: hogy hívják,
házas-e, vannak-e gyermekei,
stb. A mai individualista szemléletű felaprózódott társadalomban ezek a kérdések kellemetlenek lehetnek az egyén számára
(nemi identitás, válások aránya,
abortuszok kérdése). A nemi
identitás
elbizonytalanodása
csak az egyik következménye a
társadalom szexualizálásának a
filmeken, reklámokon vagy az
interneten akarva-akaratlanul
megjelenő pornóoldalakon keresztül. Erre ráerősítenek azok
a gyermekeket célzó szexuális
nevelési programok is, melyek
a homoszexualitást és a transzgender világnézetet hirdetik
a közoktatás keretein belül az
ENSZ szakosított szerveinek
(WHO, UNESCO) támogatásával.
A forradalminak és progres�szívnek tartott ötletek felborít-

FORRÁS:MTI

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

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

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
ják az ember valóságról alkotott elferdítése lenne beláthatatlan
pápa Laudato si´
képét. De valóban a haladást következményekkel. kezdetű
A transzenciklikája
szolgálják az adófizetők
pénzén
neműekellenközött
skálán
A lelki-szellemi
környezetszennyezés
is védekezni széles
kell
végzett nemi átalakító műtétek mozognak a meghatározások
és a hormonblokkoló készítmé- a nemi kategóriák elnevezését
nyek kiskorúak számára? Erről illetően: van, akik annyiban
még nem készült meggyőző hagyják a dolgot, egy férfi érezhatástanulmány. Megoldható-e heti magát nőnek, egy nő pedig
az a jogi helyzet, amelyben egy férfinak. Vannak, akik a 100%
transzférfi gyermeket szül, és férfi és 100% nő közötti skálán
gyermeke anyakönyvébe apa- helyezik el magukat. Vannak,
ként kívánja feltüntetni magát? akik a férfi-nő megkülönbözteKi szolgáltat igazságot az uszo- tésen túl valamilyen nem-binádák öltözőiben vagy a női bör- ris kategóriával, például androtönökben azoknak a nőknek, günként vagy genderqueerként,
akiket az okmányaikban nőnek vagy valami másként azonosítfeltüntetett férfiak erőszakol- ják magukat. Van, aki nemtenak meg?
lennek (genderless) tartja magát
A születéskor megállapított (Transgender: One Shade of
nem feltüntetése szükséges Grey. 9. oldal. Patrick J. Byrne.
a későbbi konfliktusok, jogi Wilkinson Publishing Pty Ltd.
szempontból kaotikus helyze- Melbourne, 2018.)
tek elkerülése érdekében. Ez a
Egy fogalom, aminek olyan
lépés szükségszerű a gyerme- tág a definíciója, hogy már az
kek és nők védelme szempont- adott közösség számára is köjából is.
vethetetlen, végül értelmezhetetlenné válik. További kérdéseA „HARMADIK NEM”
ket vet fel egy harmadik nemi
NEM LÉTEZIK
kategória bevezetése az egészHa nem férfi vagy nő, akkor ségügy, nyugdíjkorhatár, büntemi? (Az interszexuális emberek tés-végrehajtás és az élet meghelyzetére a későbbiekben kité- annyi területén. A születéskor
rünk.) Egyes nézetek X jelölést, nem egyértelműen megállapít„meghatározatlan”, „nem meg- ható nemiséggel rendelkezők,
nevezett” kategóriát szánnak azaz az interszex emberek több
azoknak, akik úgy érzik, hogy mint 90%-a azonosul élete forossz testbe születtek. (Et- lyamán a születéskor bejegyzett
től függetlenül a testnek adott nemével. Általában ők adják az
neme van születéskor.)
érvelés alapját, ha a harmadik
Mások az egyén által defi- nem bizonyítására törekszenek.
niált nem megnevezését szor- Ezt a szerepet erőteljesen ellengalmazzák az okmányaikban. zi az Észak-Amerikai Interszex
Ezeknek a kategóriáknak mára Társaság (Intersex Society of
hatalmas szakirodalma van, az North America, ISNA), akik
LMBTQI-közösségben is nagy szerint a szexuális fejlődési
a széthúzás a megnevezések zavarnak ezen formája nem ke„sokszínűsége” miatt: ki dönti verendő össze a felnőtt korban
el, hogy melyik elnevezés le- jelentkező, biológiailag egyérgyen a „meghatározatlan” nem? telmű nemi hovatartozással renA harmadik nem megnevezését delkező transzneműek esetével.
és bejegyzését az LMBTQI-kö- Az interszex embereket védezösség tagjai közül a leszbiku- lem illeti meg, nem szabad őket
sok, a homoszexuális férfiak cirkuszi érdekességként a nemi
és a biszexuálisok többnyire identitás sokszínűségéért harellenzik, mivel ők nőknek és coló politikai célokra használférfiaknak vallják magukat ni: „Arról a retorikai fogásról
azonos nemű vonzódással. Kö- beszélek, mely során […] egy
vetkezésképpen a születési nem nem interszex, transznemű szebejegyzéséről szóló javaslat az mély valahol a transzfóbia- elleő identitásukat is védi. A gen- nes beszédében előrukkol azzal
der (társadalmi nem, férfi-női a mondattal, hogy: a gender is
szerepek, stb.) nem egyenlő a egy spektrum, mivel a biológiai
biológiai nemmel. E kifejezések nem (sex) is az, nézzétek csak
közé nem lehet egyenlőségjelet az interszex embereket, ők is
tenni, mivel az a valóság súlyos léteznek. […] Ezekhez gyakran
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

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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Felelősek vagyunk a

rendezett társadalom
kapcsolnak képeket
a nemi szervealakításáért
ink elhelyezkedéséről, vagy az érdeelfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
kes hormonjainkról
[…]. Mintha egy
freak show kiállított szereplője lennék” – egy interszex ember frusztrációja.
Az ilyen adottságokkal született
gyermekeket segíteni kell a társadalmi beilleszkedésben. A rajtuk
Megjelent Ferenc
végzett plasztikai
beavatkozások
pápa Laudato si´
korrigáló, és nem
pedig nemváltó
kezdetű enciklikája
jellegűek.
más kategóriázetszennyezés
ellen is védekezniTeljesen
kell
ba esnek azok, akik nem biológiai,
hanem érzelmi (testkép) okokra vezetik vissza a nemi identitásukat.
A nemváltás szándékával végzett
plasztikai sebészeti műtétek és a
szőrzetet serkentő vagy gyengítő
hormonbeavatkozások nem csinálnak nőből férfit vagy férfiból nőt,
csupán maszkulin nőket és feminin
férfiakat eredményeznek. A kromoszóma-állomány sem változik műtéti beavatkozásokkal. Az interszex
gyermekek védelme érdekében javasoljuk, hogy amennyiben az egyén
beletartozik az interszex emberek
azon 10% alatti csoportjába, melynek tagjai nem tudnak azonosulni
a születéskor bejegyzett nemükkel, és ezért későbbiekben nemi
dysphoria alakul ki esetükben, vagy
a születésüket követő egy év elteltével orvosilag megállapítható, hogy a
bejegyzett születési neme nem egyezik a biológiai adottságokkal, bíróság
dönthessen a születési nem megváltoztatásáról az anyakönyvben. Erre
példaként szolgálhat Idaho állam erre
vonatkozó törvényjavaslata.
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

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

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

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

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

mekek védelmét szolgálja a biológiai
nem egyértelmű feltüntetése születéskor az anyakönyvben annak érdekében, hogy ne váljanak kísérleti
nyulakká a felnőttek különböző érdekeinek ütközetében.
ÖRÖKBEFOGADÁSOK
Egy gyermek, aki vagy azért, mert a
szülei lemondanak szülői felügyeleti
jogukról, vagy azért, mert a bíróság
úgy dönt, hogy örökbe fogadható-

egy sportolónő azért lesz ezüstérmes, mert az aranyat egy férfiizomzatú transz személy kapta, és akkor
is, ha egy – kétségtelenül jó eredményt elérő – dobogós transznőnek
vissza kell adni az aranyérmét, mert
a genetikája és hormonszintje miatt
végül mégiscsak férfiról van szó.
Mindkét fél számára csalódást okoz
a valóság elferdítése. A fair play
egyik feltétele a biológiai nem alapján meghatározott mezőny.

NYUGDÍJRENDSZER ÉS
EGÉSZSÉGÜGY
A biológiai nemünk alapján férfinak
vagy nőnek titulálnak bennünket, ez
a tény végigkíséri életünket. Már a
születésünkkor is egyértelmű, hogy
egy anyától és egy apától származunk. Nemrég történt, hogy egy
transzférfi, miután életet adott gyermekének, kérte, hogy a gyermek apjaként jegyezzék be az anyakönyvbe, nem kis káoszt okozva ezzel az
ország jogrendszerében.
A nyugdíjkorhatárhoz kapcsolható kedvezmények is különböznek a
férfiak és a nők esetében. A nyugdíjkorhatár megállapíthatósága is példa
arra, hogy a születéskor bejegyzett
nem megváltoztathatatlansága állami érdek.

réseit a többiek érdeke fölé emelte.
A jelenlegi kormányzat próbálja ezt
orvosolni a mérlegelés és döntések
helyi szintre helyezésével, így alakítanak ki az iskolák például egyéni mosdókat a transznemű diákok
számára, fenntartva a biológiai nemükkel azonosuló fiúk és lányok
számára a saját fiú-lány mosdójukat
és öltözőjüket. Ezek az esetenként
költségekkel járó döntések és beruházások mégis „transzfóbnak” hatnak az LMBT közösség egyes tagjai
szemében.
Mindez 2015-re odáig fajult, hogy
az Oktatási Minisztérium (Dept.
Of Education) levelet írt az egyik
iskolának, fenyegetve őket a források megvonásával, ha nem engedik
lányként azonosuló fiú diákjuknak
a női mosdó és öltöző használatát
(Letter from Adele Rapport, Regional Director, U.S. Department of
Education, Office for Civil Rights,
to Daniel E. Cates, Superintendent,
Township High School District 211,
OCR Case No. 05-14-1055, November 2, 2015). Tették ezt azután, hogy
az iskola külön öltözőt biztosított a
diáknak, aki viszont nem „különcnek”, hanem lánynak érezte magát.
Az iskola a lányöltözőben függön�nyel kerített el egy részt számára, amit vagy elhúzott, vagy nem.
Ezek után a szülők perelték be az
iskolát, mivel lányaik nem érezték
biztonságban magukat az öltözőben. az 5 éves kislányt, akit a lánymosdóban bántalmazott szexuálisan egy iskolatársa, az édesanyja
inkább kiíratta az intézményből,
mert nem tettek lépéseket a kicsi
biztonsága érdekében. „Viseljék
el” és „vegyék természetesnek”
volt a válasza az iskolavezetésnek,
amikor néhány fiú megkérdőjelezte, hogy miért kell egy lánnyal
együtt öltözködniük. Ezek nem
egyedülálló esetek abban az országban, ahol a nemi identitásnak
nincs egyértelmű definíciója.
Magyarország biztonságos hely a
családok, a nők, a férfiak és a gyermekek számára. Politikai nyomásra
vagy lobbicsoportok kérésére ne építsünk kísérleti labort az országunkból! Társadalmunk alapja az egy férfi
és egy nő házasságán alapuló család.
Ezt az alapot rombolja a nemek zavarát hirdető ideológia, amelyre az
alapokat megerősítő válasz a később
nem megváltoztatható biológiai nem
anyakönyvi bejegyzése. Kérjük, tegyen meg mindent a gyermekek és a
családok védelme érdekében!

AZ AMERIKAI VALÓSÁG
Az Egyesült Államok már korábban
félreértette, hogy az ember (objektív) neme nem egyenlő a (szubjektív) nemi identitással/nemi érzettel/
társadalomban betöltött szerepekkel
(sex ≠ gender), ezért olyan döntések
születtek, melyek a traszneműek ké-

A szerző az Emberi Méltóság
Központ elnöke. Az eredetileg
a KDNP.hu oldalon megjelent
cikkben szereplő hivatkozások még
több információval szolgálnak a
témával kapcsolatban

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

GYERMEKEK VÉDELME
Amint a korábban említett texasi eset is megmutatja, már akár hét
éves gyermekeknek is adhatnak
nemi átalakítás céljából hormonblokkoló készítményeket. Még akkor
is, ha valamelyik szülő – jelen esetben az apa – határozottan ellenzi
azt. Szakmai viták övezik a nemi
átalakítás kérdését, lévén, hogy a
gyógyszercégek érdeke és anyagi támogatása áll szemben a gyermekorvosok szakmai véleményével. Amint
Dr. Paul McHugh, a Johns Hopkins
Nemi Átalakító Sebészeti Központ
korábbi igazgatója figyelmeztet:
„Amikor utánajártunk a transzgender érzelmeket átélő gyermekeknek, akik nem vettek részt orvosi
vagy sebészeti beavatkozáson sem a
Vanderbilt Egyetemen, sem pedig a
londoni Portman Klinikán, kiderült,
hogy 70-80%-uknál spontán elmúltak ezek az érzések... Azt állítani,
hogy ez egy polgári jogi kérdés, és
erre alapozva a sebészeti beavatkozásokra buzdítani valójában egy
mentális zavar segítése és előmozdítása” – Dr. Paul McHugh.
Ezt az állítást erősítik azok a nemi
átalakító műtéten átesettek is, akik
megbánták a beavatkozást és erről
ma már nyíltan beszélnek. A gyer-

vá válik, már olyan tapasztalattal
rendelkezik, ami béklyóként kísérheti végig az életét. Számos hazai
és külföldi tanulmány bizonyítja,
hogy a gyermekek egészséges fejlődését leginkább egy anya és egy
apa kapcsolatára épülő család tudja
biztosítani. A nemek egyértelmű és
megváltoztathatatlan dokumentálása ezekben az esetekben is támogathatja a gyermekek egészséges
testi-lelki fejlődését.
NŐK VÉDELME
A biológiai nem anyakönyvi bejegyzése a nők védelmét is szolgálja. Ha egy ember okmányaiban
nem egyértelműen szerepel a neme,
akkor – többnyire a nők és a gyermekek kárára – visszafordíthatatlan
traumákat okozhatunk. Gondoljunk
csak arra a 2017. decemberi esetre,
amelyben egy nemi átalakító műtéten még nem átesett transznő – azaz
testben férfi – besétált egy Melbourne-i uszoda női öltözőjébe, és ott
mindenki szeme láttára öltözött át
(Transgender: One Shade of Grey. 7.
o.). Hol a határ a férfi és a nő között
egy uszodai öltözőben, ha nem a biológiai nem kategóriáit használjuk?
Ki védi meg a nőket és a gyermekeket a kukkolóktól?
SPORTESEMÉNYEK
Kettős mezőny alakult ki az élsportban: a dobogó tetejére a férfi
izomzattal, de női okmányokkal
rendelkező sportolók léphetnek fel.
Tesztoszteronvizsgálatok, fiziológiai ellenőrzések, genetikai tesztek
előzik meg a sporteseményeket, de
így mindenki számára igazságtalan
helyzetek alakulnak ki. Akkor is, ha

STATITSZTIKAI
ADATOK VALÓSÁGA
Társadalmi érdek az ország helyzetének valós ismerete és az egyértelmű
adatok összesítése a helyes statisztikák összeállításához. A nők és férfiak
bontásában készített korfa és más demográfiai adatok, amennyiben azok
korrekten mutatják be a valóságot,
nagyban segíthetik a helyes gazdasági döntések megalapozását. Ezért
az egyéni, szubjektív érzések alapján
megváltoztatott adatok szemben állnak a társadalom érdekével.
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Kalmár Ferenc:
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A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Egy kereszténydemokrata gondolatai járvány idején

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

„Mi, emberek bonyolult kapcsolatban állunk azzal a világgal, amelyben
élünk amiatt a kettőség miatt, hogy a
Föld fiai és az Isten fiai is vagyunk” –
írta Ferenc pápa 2007 áprilisában Buenos Aires érsekeként egy üzenetben.
Ennek az emberi létről szóló, nagyon tömör, de lényegre törő megfogalmazásnak a szemszögéből érdemes
átgondolni az idei járvány tanulságait.
A „Föld fiaiként” – és egyben „Isten
fiaiként” logikus lenne, ha az ember,
emberiség, mindkét oldalt tekintené,
nem hanyagolná el egyiket sem. Egyaránt szüksége van úgy az anyagiakra,
mint a lelki „javakra”.
A TÖRTÉNELEM URA
KÖZBESZÓLT
Ezzel szemben ma olyan valóságos
harc folyik a világban, melynek egyik
pólusán a neoliberális azt állítja, hogy
nincs szükség a vallási gyökerekre,
vagyis Istenre, mert maga az ember
megteremti a lelki „javakat”, így akár
Isten helyébe is léphet. A tudomány
megtalálja mindenre a választ, az ös�szefüggéseket és ez által urai és irányítói lehetünk annak a világnak, melyben élünk. A jelenlegi helyzet azonban
cáfolja e neoliberális tanokat. Rátört
a világra egy járvány, mely röpke néhány hét alatt megváltoztatta emberek,
nemzetek, országok sorsát, gazdaságát,
egyszóval a világ folyását.
Az Istent mellőző gondolkodásnak,
elveknek hatása van az értékrendre is.

Ennek az értékrendnek csúcsán a pénz
áll, mely erősíti az emberi egoizmust, a
vég nélküli harácsolást. A pénz-vadászat idő igényes, fárasztó munka. Nem
marad idő a családra, a baráti, rokoni
kapcsolatok ápolására. Az idő gyorsan
telik és az ember azt veszi észre, hogy
idős korára – az érzelmi alapú kapcsolatok hiányában – egyedül marad (ld.
Zorán: Üres bölcsőt ringat a Hold).
Mindent az érdekek, a versengés hálója
sző át. A pénz-bálvány imádata fontosabbá vált az emberi életnél.
Mindezek alapján egyszerűnek és
logikusnak tűnik a fogyasztói társadalmak kialakulása. Most ennek a felfogásnak is komoly korlátaival szembesül az emberiség. A média – melynek
komoly szerepe és felelősége van a
gondolkodás formálásában – arra nevel, hogy csak fogyasszon, fogyasszon.
Sőt, lehetőleg hitelek terhére, jövőt is
eladósítva fogyasszon. Ezzel a mentalitással elérték, hogy az emberek nagyon
kevés, vagy semennyi tartalékkal nem
rendelkeznek. Most, amikor tömegével
veszítik el az állásukat, nincs hova és
mihez nyúlni segítségért. Marad az
állam, amelynek az adóbevételei komolyan csökkennek a gazdasági tevékenység, a termelés csökkenésével.
Egoizmussal szemben most a társadalom a szolidaritást igényli. Ez sokoldalú kell, hogy legyen: emberek közti;
nemzetek, országok közti, de generációk közötti is. Ez utóbbit nagyon fontos
hangsúlyozni, mert a fiatal generáció

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 –

egy része a gazdaságot jóval fontosabbnak ítéli, mint az előttük járó generációk életét.
Az is elgondolkodtató, hogy ez a járMegjelent Ferenc
vány, és ez által a szolidaritás igénye
pápa Laudato si´
az I. világháborút lezáró békeszerzőkezdetű enciklikája
dések 100. évfordulóján történik.
Ere- környezetszennyezés ellen is védekezni kell
A lelki-szellemi
detileg a győztesek fényes ünneplésre
készültek, ami alkalmassá válhatott
volna a legyőzöttek elleni hangulatkeltésre, régi árkok újraásásával. Pedig Európának most összefogásra van
szüksége, ha újra jelentős globális tényező kíván lenni.
A nemzeteknek nem egymás ellen,
hanem egymásért kellene dolgozniuk.
Összefogva mindannyian sikeresek
lehetünk, enélkül pedig egyenként
biztos vesztesek leszünk a globális
versenyben.
talmaz. Mindezek alapján lehetséges a
A 2020-as év alkalmat ad arra is, politikában is megteremteni azt a kehogy végiggondoljuk személyes éle- retet, mely biztosítja a bevezető idézet
tünket is. Az eddigi rohanó életünk kettősségének az egyensúlyát.
szükségszerűen lelassult. Alkalom
A Debrecen-Nyíregyházi Egyháznyílt arra, hogy rendet teremtsünk gon- megye püspöke, Palánki Ferenc húsvét
dolatainkban, életünkben, otthonunk- előtt mondta: „Az ez évi húsvétkor Isban és nem utolsó sorban: lelkünkben. ten nem vár minket a Házában, hanem
A történelem folyamán Európa ak- Ő szeretne eljönni a mi házainkba”.
kor tudta megoldani problémáit, ha
Vajon hány helyen fogadta zárt ajtó?
visszanyúlt a keresztény gyökerekhez.
A mai kereszténydemokráciában ez
a következő elvekben testesül meg. A
A szerző a Külgazdasági és
perszonalitásban, azaz emberi méltóKülügyminisztérium miniszteri
ság tiszteletében, védelmében. A szolibiztosa, a KDNP országos
daritásban és szubszidiaritásban, azaz
elnökségének tagja. A cikket
a kisegítés elvében, melyet XI. Piusz
elsőként a Magyar Nemzet közölte
„Quadragesimo anno” enciklikája tarFORRÁS: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 –

Császár Zoltán:

A munka keresztény alapérték, a munka ünnepe nem a baloldalé

Május elseje a munka ünnepe, ezért
munkaszüneti nap, tudjuk a naptárból.
Hagyományosan baloldali, szocialista
ünnepként, a „munkásosztály sör-virsli
fesztiváljaként” tekintenek sokan erre
a napra, pedig a becsületes munka az
evangéliumi idő óta jelen van a keresz-

tény értékrendben – így mondhatjuk
azt, hogy a baloldali gondolkozás, különösen annak torz, kommunista válfaja
egy keresztény kultúrában kezdetektől
jelen lévő alapértéket próbált és próbál
kivonni onnan, materialista baloldali
jelképpé változtatva.
Éppen úgy történik ez, mint ahogy
a szabadság, egyenlőség és testvériség
eszméit az önmagát – szintén torz módon – gyakran a kereszténységgel szemben meghatározó liberalizmus próbálja
saját jelszavaiként eladni nekünk. Holott
tudjuk, hogy a jó és rossz közti választás
szabadságát már az első ember megkapta, az egyenlőség és a testvériség pedig
már az első keresztény közösségek általános gyakorlata volt.
Miért van oka a kereszténydemokrata
értékrendű embereknek a munka ünnepéről megemlékezni? Gondoljunk elsőként arra, hogy maga Jézus is munkával
töltötte nyilvános működése megkezdése előtti éveit, majd példabeszédeinek
gyakori témája volt a munka világa,

például a szőlőmunkásokról szóló példabeszéd.
Másodszor, az egyház számos hivatáshoz saját védőszentet tart számon:
asztalosoknak, erdészeknek, ápolóknak, szakácsoknak, rendőröknek, tűzoltóknak, kereskedőknek, kertészeknek,
oktatóknak, stb. külön védőszentje van,
miközben Szent József a munkások védőszentje.
Harmadszor, a legrégibb szerzetesrend, a bencések híres jelmondatukban
a munkát jelölték meg az imádság melletti másik fontos, Istennek tetsző feladatként (ora et labora).
Negyedszer, az egyház társadalmi
tanítása a XIII. Leó pápa által 1891.
május 15-én kiadott Rerum novarum
c. enciklikája óta kiemelten foglalkozik
a munkások, bérből és fizetésből élők
helyzetével – hangsúlyozva ezzel a kereszténydemokrácia szociális érzékenységének szükségességét, keresztényszociális dimenzióját.
Minden okunk megvan tehát, hogy

kereszténydemokrataként is jó szívvel
gondoljunk a május elsejei ünnepre.
Nem kell ennek a napnak felfogásunkban „múlt rendszerbeli csökevényként”, a „baloldal ünnepeként” megjelennie. A munka becsülete ma is fontos,
hiszen hazánk és saját magunk előrelépése elsősorban az általunk elvégzett
munka eredményeként remélhető (vö.
munkaalapú társadalom koncepciója).
Sőt, fontos aktualitást ad az ünnepnapnak az is, hogy napjaink válsága közepette a munka biztosította megélhetés
helyreállítását tekinti Magyarország
kormánya az egészség védelme mellett
legfontosabb feladataként – ahogy ez
a kormány által meghirdetett munkahely-megtartó és munkahely-teremtő
programok célkitűzéseiből is látható.

A szerző a KDNP Zala megyei
elnöke, az írás a GONDOLA.hu
portálon jelent meg
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Parkoló volt,
közösségi
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Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

Hírek a politikai homokozóból

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 –

Sokadszor fut neki az európai parlament a magyar kormány elítélésének. Sokadszor hallgathatjuk
a magyar ellenzék szövegét mély
Ferenc
meggyőződésselMegjelent
szajkózó
felszólapápa Laudato si´
lásokat.
kezdetű enciklikája
Unalmas.
Voltaképp nem kellene
zetszennyezés ellen
is védekezni kell
foglalkozni vele. Már azért sem,
mert az Európai Bizottság ismét
bejelentette – a maga se hús, se hal
stílusában – hogy nincs miről tárgyalni. Ez az Euronews tudósításában úgy hangzott, hogy a Bizottság
most nem indít eljárást. Ellensúlyként viszont, mint a Nagy Testvér,
napi szinten figyel ránk.
Sokan jeleztük, hogy felháborító,
ha Varga Judit miniszter asszonyt
nem engedik felszólalni. Elfogadhatatlan, hogy ne a miniszterelnök
döntse el, ki képviseli a kormányát
egy tárgyaláson. Ez az egyrészt.
A másrészt pedig az, hogy örülök, hogy nem volt kormányképviselet. A magyar kormány a magyar
parlamentnek felelős, nem az európainak. Nem az európai parlament
a szerződések őre, hanem az Európai Bizottság. Az európai képviselőknek nincs joguk a magyar kormányról semmiféle döntést hozni,
s ha nincs fontosabb dolguk, akkor
nyugodtan foglalkozzanak sárdobálással. De aki piszkos dolgokkal

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

dobálózik, annak a keze is koszos
lesz.
Tíz éves európai képviselőségem idején már elkezdődött ez. A
magát baloldalinak és liberálisnak
tartó és önhatalmúan progresszívnek minősítő képviselők magolós

kisdiák módjára
már akkor is felmondták azokat
az érveket, amelyekkel elvbarátaik itthon nem
tudtak eredményt
elérni. A lecke
felmondása után
pedig esküdtszéket játszottak és
ítéletet mondtak.
Újabban ehhez a
kórushoz az európai néppártból
is többen csatlakoztak.
1979 óta az európai parlament
jogköre fokozatosan bővült, s ebben sokan, főleg
maguk a képviselők, a demokrácia kiteljesedését
látják.
Közben
nagy erővel igyekeznek bebizonyítani, hogy nem
alkalmasak feladataik ellátására.
A politikai és médianyomás alatt a
Bizottság kígyóként kisiklik a véleményformálás elől. Így két fontos
intézmény szolgáltat utólagos érveket a brexit híveinek: innen me-

nekülni kell. Kár, mert az európai
összefogásra minden tagállamnak
szüksége van. A világgazdaságban
vagy a biztonság kérdéseiben egyikünk sem elég önmagában, még
Németország sem.
Az emberiség előtt nagy és nehéz
feladatok állnak. Biztosítani kellene például a ma élőknek és a jövőben születőknek az életfeltételeket.
Igazságossá kellene tenni a föld
javai feletti rendelkezést. A problémák megoldásában az európaiaknak is részt kellene vállalniuk, ezt
viszont eredményesen csak közösen
tehetik. A koronavírus megmutatta,
hogy mennyire gyengék vagyunk
mi, tudásunkra büszke, a haladást
mindenek fölé helyező emberek.
Egy csapásra rájöttünk, ha odafigyeltünk, hogy távol állunk a mindenhatóságtól. Ám ezt a balliberális képviselők még nem fogták fel, s
játszanak tovább a politikai homokozójukban.
Ébresztő, tisztelt képviselők!
Dolgozni, de legalább gondolkodni
kellene.

A KDNP tiszteletbeli elnökének
írása a GONDOLA.hu portálon
jelent meg

Harrach Péter:

Józan felismerés vagy kijózanítás?

A járvány egyszer elmúlik, de nem
nyomtalanul. Kérdés, hogy kissé
megtörve ugyan, de ott folytatjuk,

ahol abbahagytuk, vagy egy felismerés birtokában másképpen kezdjük
újra? Mindnyájan érezzük a járvány

sokkoló hatását magánéletünkben, közösségeinkben és
a munkánkban egyaránt. A
természet megmutatta erejét,
megingatta
önbizalmunkat,
életformaváltásra késztetett, és
befolyásolta fogyasztási szokásainkat. Ez kellemetlen kényszer volt, de idővel felismertük,
hogy fogyasztói világunk sok
felesleges dolga nélkül is lehet
élni.
Ha ez a felismerés túléli a járványt, és főleg, ha társul a teremtett világ védelmének egyre
sürgetőbb igényével, akkor elmondhatjuk, hogy ennek a nehéz időszaknak volt haszna is.
Sőt egy másikat máris tapasztalunk. Sok közösségben – elsősorban a családokban és persze
a nemzet egészében – megerősítette az összetartozás tudatát
és az egymás iránti felelősséget. Talán említhetünk majd
egy harmadikat is. A „home
office” kényszere felgyorsíthatja a
távmunka elterjedését. Legalábbis a

vegyes foglalkoztatási formát mint a
legkellemesebb megoldást.
Az elmúlt hónapok kárvallottja
nem csak az ember, hanem a gazdaság is. Sokan beszélnek a mielőbbi újraindításról, érthető, hiszen munkahelyekről és megélhetésről is szó van.
Arról viszont kevés szó esik, hogy
milyen lesz ez az újraindítás. Annyit
legalább el kell mondanunk, hogy ha
már kiléptünk a termelési verseny
mókuskerekéből, tegyünk egy lépést
a természetbarát gazdaság irányába.
Az a remény talán nem álom, hogy a
járvány elmúltával az ember lazítani
tud a fogyasztói világ kötelékein, és
az emberi tevékenység kevésbé fogja
pusztítani a teremtett világot.
Nem kell megvárnunk, amíg a fogyasztói életforma kényelemigényének
és a termelési kényszernek a kártevései
elérik a radikális kijózanítás szintjét.

A KDNP parlamenti
frakcióvezetőjének írása a
GONDOLA.hu portálon jelent meg
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Kereszténydemokraták a járvány elleni küzdelemben
S-JÚNIUS

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

A KDNP „tisztjei” és „katonái” – az országgyűlési és önkormányzati munkán túl – az egészségügyi és szociális intézményeken át a karitatív tevékenységig számos
módon segítik a vírus elleni harcot (MTI-s képriportunkban ez utóbbiakból válogattunk). Mindez persze nem lett volna elég a magyar polgárok példás összefogása és
nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő fegyelmezettsége nélkül. Köszönjük, Magyarország!

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

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

Hanusi Péter, Mátészalka KDNP-s polg
ármestere (balra) jelképesen
átveszi a város rászoruló lakosainak
szánt tartósélelmiszer-csomagot
Szilágyi Bélától, a Baptista Szeretetszolg
álat alelnökétől 2020. április
23-án. Mátészalkán és Nagyecseden
összesen 678 csomagot juttatnak
el olyan gyermekeknek, akiknek a csal
ádja rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül

Simicskó István, Újbuda
KDNP-s országgyűlési
képviselője a Budapesti
Görögkatolikus
Egyházközséghez látogatva több
mint ezer – részben önkéntesek
által készített – maszkot
adott át Kocsis Fülöp érsekmetropolitának

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség
egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkára,
a Nemzeti Humanitárius
Koordinációs Tanács elnöke,
a KDNP alelnöke (balra) az
Egri Főegyházmegyei Karitász
munkatársával segélycsomagokat
pakol az intézmény udvarán
Egerben 2020. április 30-án. Az
Egri Főegyházmegyei Karitász
a válsághelyzetben önkéntesek
bevonásával a főegyházmegye
50 településen szájmaszkokat,
kézfertőtlenítőket, mosószereket,
tartósélelmiszereket tartalmazó
csomagokkal segít a főegyházmegye
területén

A veszélyhelyzetben valamennyi KDNP-s honatya – a képeken Szászfalvi László és Móring József Attila – és természetesen a kereszténydemokrata
településvezetők – mint a harmadik fotón (balra) Horváth Richárd hatvani polgármester – segítették a rászorulókat és a védekezés frontvonalában dolgozókat
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