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A teremtett világ
védelme
személyes
ügy
Talán soha nem
volt akkora

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Sohasem volt akkora szükség példaképekre, mint most

szükség példaképekre, mint most, a mi
korunkban – hangsúlyozta Semjén
Zsolt november 9-én kora este a
győri
Nagyboldogasszony-székesegyházban. A miniszterelnök-helyettes a győri Püspökvárban boldog
Apor Vilmos vértanú püspök halálának 75. és boldoggá avatásának 23.
évfordulója alkalmából megújított
és kibővített emlékkiállítás átadóján
azt mondta, hogy a „celebeknek nevezett erkölcsi roncsok azok, akiket
a tömegmédia a társadalom elé állít
egyfajta példaképként”.
„Fontos, hogy ezzel a világrontással szemben legyenek méltó példaképek, akik az örökkévalóság felé is
példaképek”. Apor Vilmos püspök
ilyen volt – tette hozzá.
Kiemelte, hogy a vértanú püspök
azt a keresztény szeretetet élte és
mutatta meg, amely „mindig minden
korban érvényes”.
Apor Vilmos vértanúsága világosság volt a náci és bolsevik sötétség
idején. Az a mécses volt, amely a
történelem „talán legsötétebb időszaellenében, 41 tartózkodás mellett
A törvény adósságrendezési eljákában FORRÁS:MTI
is világított” – mondta. Kitért
arra is, hogy nem véletlen, hogy az
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter- rást biztosít azzal a céllal, hogy a fia vértanúkat
a szenteket
Júniusegyház
30-án elfogadta
az és
Országjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik zetési
nehézségekkel
küzdő
is tisztelte
és példaként állígyűlés mindig
a családi
csődvédelemről
képviselői szavaztak, a szocialisták, magánszemélyek adóssága szabátotta őketamely
a társadalom
elé.
szóló törvényt,
első lépcsőben
az LMP-sek és a függetlenek több- lyozott keretek között rendeződjön,
Apor Vilmos
a Harmadik
Birodaszeptemberben
lép hatályba.
A Kesége tartózkodott, az egy nem szava- fizetőképességük helyreálljon.
lommal
állt
szemben,
majd
a
vértareszténydemokrata Néppárt javasla- zatot a szintén független Fodor
núság
a Szovjetunióval.
– Folytatás a 13. oldalon –
tát 142
igenpillanatában
szavazattal,
1 nem Gáboradta le.
Ma már „mindkettő a történelem
szemétdombján” van, viszont Apor
Vilmos a mennyben, s „oltárainkon
tiszteljük” Így ma is példát jelent
A környezetszennyezés
károk
mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
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hogy mit jelentett az
ő életében püsTamás, a Győri Egyházme- – családjának és neveltetésének beA környezetvédelem,
a fenntartható
fejlődés,Kiss
a terempöki
jelmondata,
a kereszt
Kincstár
tett világ
védelme
közül miszerint
a keresztény
emberekgyei
számára
ez és Könyvtár igazga- mutatásával – kezdődik, majd gyulai
erősíti
a
gyengét
és
szelídíti
az
erőset.
tója
a
tárlatról
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nem
teheti
tönkre,
és
védenie
kell
azokegy 200 menekültről gondoskodott a püspökvár pincéjében. Nagypéntebe, hogy a szemlélő ne csak fizitól, akikkailag
ezt megteszik.
ken, amikor védelmükben föllépett, egy szovjet katona lelőtte. II. János Pál
járja végig a püspök életútját,
A teremtett
világbanisaz– anyagi
ott van
az híreket,
1997-ben
avatták boldoggá.
hanem lelkileg
emelte valóságon
ki Veres túlpápa
amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
ember isAndrás.
a maga szellemi és lelki gazdagságával. „Az ember, rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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 –

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

második világháború alatti tevékenységéről, a zsidóság mentéséről, majd
a győri bombázásokról is.
Ezt követően a kiállítás eszközrendszere is változik, egyebek mellett a
UJ.KATOLIKUS.HU
püspökFORRÁS:
utolsó három
napját színházi
eszközökkel jelenítik meg, de a tárlatot
2014 fényelején
meg aishír
arról,
narráció,
és jelent
hanghatások
kísérik
hogy
Ferenc
pápa
ökológiai
témájú
a püspök vértanúságának helyszínén.
íráson
kezdettpincéjében
dolgozni,a felújított
amelyből
A püspökvár
enciklika
is
születhet.
A
Laudato
és kibővített kiállítást a Bethlen Gá-si’
– Áldott
légy! kezdetű
dokumentum
bor
Alapkezelő
is támogatta.
A tárlat
a(alcíme:
járványügyi
szabályok
egyeA közös
otthonmiatt
gondozása)
lőre
nemszavaival
látogatható.
– első
Szent Ferenc híres

Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
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Kormány, párt, frakció

Egyszerre cél a védekezés hatékonysága, az emberéletek
megóvása, az ország működkőképességének fenntartása
S-JÚNIUS
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védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

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

Az Országgyűlés elfogadta koronavírus-járvány második hulláma
elleni védekezésről szóló törvényt
FORRÁS:MTI

FIDESZ: MOST AZ
ÖSSZEFOGÁS
ÉS A PONTOS
TÁJÉKOZTATÁS A
LEGFONTOSABB
A törvény vitájában Kocsis Máté, a
Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta:
most a legnagyobb hangsúlyt az összefogásra és a pontos információkra kell
helyezni. A rendkívüli jogrendről szóló
javaslat pedig azért fontos, mert lehetőséget ad a kormánynak a gyors és hatékony beavatkozásra – hangsúlyozta.
Kifejtette: a járvány egész Európában felszálló ágban van, egyre több a

fertőzött, a kórházi kezelésre szoruló
és a halálos áldozat is. Mivel a járvány
terjedése felgyorsult, az egészségügyi
rendszer több országban a végsőkig
leterhelt, kapacitásai határán jár – közölte. Hozzátette: Ausztria több kórháza is kapacitásproblémákkal küzd.
Úgy vélte, a nemzetközi kitekintés
azért fontos, mert a tavaszi tapasztalatok is azt mutatták, hogy ami tőlünk
nyugatra bekövetkezett, nagy eséllyel
itt is megtörténhet, ezért is jó, hogy a
kormány az osztrák mintát követi. A
visegrádi országokban sem jó a helyzet, ott is egyre nehezedik a terhelés

Rétvári Bence: Szűrőbuszok is
közreműködnek a koronavírusgyanús esetek tesztelésében
A szűrőbuszok korábban betegségmegelőzési célból járták az
országot, mostantól közreműködnek a koronavírus-gyanús esetek
tesztelésében is – jelentette be
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, a KDNP
országgyűlési képviselője november közepén az első szűrőbusznál tartott sajtótájékoztatón
Csepelen.
A koronavírus-járvány idején a
szűrőbuszok „részt vesznek” azok
tesztelésében, akik esetében a háziorvos előírta a koronavírus-tesztet és a mentőszolgálat felvette
velük a kapcsolatot. Megjegyezte:
akik esetében a háziorvos előírta a
tesztelést és akikkel a mentőszolgálat felvette a kapcsolatot, dönthetnek úgy, hogy – amennyiben
egészségi állapotuk megengedi

– nem otthon várják meg a mentő érkezését, hanem ellátogatnak
a szűrőpontra és ott csináltatják
meg a tesztet.
A szűrésről elmondta: a buszhoz érkezőknél előbb gyorstesztet
végeznek, és amennyiben pozitív az eredmény, megállapítják a
fertőzöttséget. A negatív gyorsteszt-eredmény után azonban a
mentőszolgálat munkatársai elvégzik a PCR-tesztet is.
Kiemelte: a mobil szűrőbusznál
a tisztiorvosi szolgálat és a mentőszolgálat munkatársai működnek együtt. Rétvári Bence hangsúlyozta: a szűrőbusszal gyorsítani
lehet a tesztelés folyamatát. Hat
ilyen szűrőbusz járja majd a közép-magyarországi régiót. Emlékeztetett: a mentőszolgálat korábban 50 állandó mintavételezési
pontot is felállított.

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.

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

az egészségügyi szektoron –A lelki-szellemi
fűzte környezetszennyezés
KDNP:
KELLŐ
ellen is védekezni
kell
hozzá.
MOZGÁSTERET AD A
Azt mondta: csaknem minden orTÖRVÉNYJAVASLAT A
szág drasztikus intézkedéseket hozott,
KORMÁNYNAK
több ország is bevezette a rendkívüli Simicskó István, a KDNP frakcióvejogrendet, sőt van, ahol tavasz óta élet- zetője arról beszélt, hogy száz éve nem
ben van. A képviselő kiemelte: szük- látott világjárvány söpör végig a fölség van a járvány terjedését korlátozó dön. Szerinte a koronavírus-járvány
gyors és hatékony intézkedésekére, első hullámában hozott kormányzati
ezért jó, hogy a kormány a rendkívüli jogrend meghosszabbítását kérte az
Országgyűléstől. A parlamenti döntéshozatal általában két-három hét,
de ez most nem fér bele, akár órákon
belül készen kell állnia a kormánynak
döntések meghozatalára, egészségügyi és gazdasági lépések megtételére
– fogalmazott.
Kiemelte: ha mindenki betartja a
szabályokat, együtt sikerülhet megfékezni a járványt. Azonban így is óriási
feladat előtt állnak az egészségügyben
dolgozók, ezért fontos, hogy az ország
vezetése és a pártok egységesen álljanak mögöttük – mutatott rá.
Kocsis Máté azt mondta az ellenzéknek, hogy a védekezésnek
nemcsak a parlamenti szavazás a döntések helyesek voltak és hatékonymódja, hanem az álhírek terjesz- ságuk egyértelmű.
tésének abbahagyása is. Ezért azt
Fontosnak nevezte, hogy mindenki
kérte, hívják vissza Korózs Lajost támogassa a koronavírus-világjárvány
a népjóléti bizottság éléről. Most második hulláma elleni védekezésről
az emberek riogatása jóval nagyobb szóló törvényjavaslatot. Közölte, ez az
kárt okozhat, mint járványon kívüli előterjesztés adja meg a kellő mozgáshelyzetben – vélekedett arra utal- teret a kormánynak a járvány elleni
va, hogy a szocialista politikus a hatékony védekezéshez.
tavaszi álmentős videót követően a
Felhívta a figyelmet arra, hogy a
közelmúltban hamisított halálozási javaslatban szerepel a kilencvennastatisztikát osztott meg közösségi- pos időkorlát, amelynek kimaradámédia-bejegyzésében.
sát tavasszal kifogásolta a baloldal.
A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, Mint rámutatott, egyszerre cél a
hogy a 90 napos határidő reményt védekezés hatékonysága, az emberéadhat az embereknek, hogy ennyi idő letek megóvása, valamint az ország
után a helyzet érdemben megváltoz- működkőképességének fenntartása.
hat, és jó esély van arra, hogy a koroA képviselők november 10-én 180
navírus elleni vakcina ezen időszakon igen szavazattal, 1 nem ellenében fobelül megérkezik.
gadták el az előterjesztést.
– 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 –

Simicskó István: A baloldal hátráltatja a védekezést
Simicskó István, a KDNP
frakcióvezetője arról beszélt
november 2-án napirend
előtt az Országgyűlésben: a
kormány és a magyar egészségügy mindent megtesz a
hatékony járvány elleni védekezés érdekében, Magyarország több fronton is – a
gazdaság újraindításában, az
élet, az egészség és a család
védelmében – helyt áll.

Ezzel szemben – folytatta
Simicskó István – a baloldal
hátráltatja a védekezést, az
Országgyűlésben,
Brüs�szelben és a településeken
is. Mint mondta, Budapesten
Karácsony Gergely főpolgármester a vállalkozások megadóztatását készíti elő, több
kerületben adót emelnének
és lakossági megszorításokat
vezetnének be. A baloldali

önkormányzatok nem segítenek, hanem sarcolják az
embereket és a családi vállalkozásokat – jelentette ki
a frakcióvezető, aki szerint a
baloldal válságkezelése mindig megszorításokra épít.
Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára azt
mondta: a baloldal többször
bizonyította, hogy nem ért a

válságkezeléshez, ezért álságos az összes tőlük érkező
bírálat ezzel kapcsolatban.
Amikor ők tehettek volna Magyarországért, akkor csőd szélére sodorták
az országot, újabb és újabb
terheket raktak a magyar
emberek vállára, elvették a
13. havi nyugdíjat, emelték
az áfát és a nyugdíjkorhatárt, csökkentették a táp-

pénzt, elvettek egyhavi bért
a közszférában dolgozóktól,
valamint hatalmas hitelt vettek fel – sorolta a baloldali
kormányzat intézkedéseit a
kereszténydemokrata államtitkár.
Hozzátette: a baloldal ma
is ezt tenné, mai is a csőd
szélére sodorná az országot, adót emelne és megszorítana.
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Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Járvány idején
is növekszik
a családok
támogatása

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

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 –

zetszennyezés 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.

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Szászfalvi László, a KDNP frakcióvezető-helyettese a kormány
családpolitikai
intézkedéseire
hívta fel a figyelmet napirend előtt
november 10-én a parlamentben.
Hangsúlyozta: a kormány 10 éve
paradigmaváltást hajtott végre
családtámogatásban és a társadalompolitikában, évről évre nőtt a
családok támogatására fordított
összeg a költségvetésben.
Eközben a baloldali pártok
sorra támadták az intézkedéseket, azzal érvelve, hogy azokat
nem tudják igénybe venni az
emberek, holott 2015-2020 között csak a csok-kal, 650 ezren
éltek. Úgy értékelt: a baloldal aljas pártpolitikát csinál a járvány
elleni heroikus küzdelemből is,
a kormány ugyanakkor a koronavírus-járvány időszaka alatt is
növeli a családok támogatását, és
újabb otthonteremtési akciótervet
dolgozott ki – tette hozzá.
Zsigó Róbert családokért
felelős parlamenti államtitkár
kiemelte: a magyar családok
2010-re nagyon nehéz helyzetbe
kerültek, hiszen 2002-től a szocialista kormányok megszorításokat vezettek be, megszüntették
a családi adókedvezményt, és a
családokat devizahitelekbe hajszolták.
Ezzel szemben – folytatta –
a mostani kormány célja, hogy
egyre könnyebb legyen családot
alapítani és gyermeket vállalni,
ezért 2010 óta 2,5-szeresére
emelték a családok támogatására fordított összeget. Hangsúlyozta: a kormány a válsághelyzetben sem hagyja magára
a családokat, az elmúlt időszak
legnagyobb
otthonteremtési
programján dolgozik, amely
hozzájárul a munkahelyteremtéshez is.
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Együttműködési megállapodás az öttusa érdekében
„Az öttusa nagy múltú és sikeres
sportág Magyarországon, szoros
a kötődése a honvédséghez, mivel
1945-ig csak katonatisztek űzhették”
– mondta Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség (HS) elnöke, a
Magyar Öttusa Szövetség (MÖSZ)
alelnöke abból az alkalomból, hogy
együttműködési megállapodást kötött
a két szervezet. „Nagyon sok minden
köti össze a két szövetséget munkájában és céljaiban is” – hangsúlyozta.
A HS és a MÖSZ egymás tevékenységének és céljainak kölcsönös
szakmai támogatása és népszerűsítése
érdekében a jövőben közreműködik
a másik fél tervezett programjainak,
projektjeinek, valamint fejlesztéseinek
kidolgozásában és kivitelezésében.

„A Honvédelmi Sportszövetség
mint köztestület 2017 óta azon dolgozik, hogy nyisson a civil társadalom
felé, mert a haza védelme nemzeti
ügy” – tette hozzá Simicskó István.
Elmondta még, hogy a HS-nek ma
közel 300 tagszervezete van, és sok,
a mostanihoz hasonló megállapodást
kötöttek már. Egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy ezzel a sportággal már korábbi a kapcsolatuk, mert
a sportszázadnak több öttusázó is a
tagja.
„Az öttusa jelenleg Budapest- és
Székesfehérvár-központú, de a minden járásban megépülő honvédelmi
sportközpontok a bázis szélesítését
szolgálják majd” – mondta Simicskó
István, aki arról is említést tett, hogy

a HS létesítményeit tekintve is egyre
gyarapodik.
Bretz Gyula, a MÖSZ elnöke köszönetét fejezte ki, mert fantasztikus
lehetőség ez a megállapodás az öttusa
utánpótlásbázisának. Bíznak abban,
hogy a megállapodás segítségével
terjeszkedhet a sportág. Jelenleg az
öttusának nincs központja, már csak
ezért is óriási segítség, hogy a sportolók használhatják a HS összes létesítményét.
Bejelentették az első közös akciót
is: négy novemberi szombaton biztosítottak lehetőséget mindenkinek,
hogy kipróbálják a laser runt, azaz a
lézerlövészetes futást.

Schanda Tamás: Az MSZP 2006-ban szétverette az október 23-i tüntetést
A Színház- és Filmművészeti Egyetemről (SZFE) is szó volt október
26-án napirend előtt az Országgyűlésben.
Harangozó Tamás (MSZP) az október 23-i SZFE-tüntetéssel kapcsolatban hangsúlyozta: tízezres tömeg
hömpölygött a főváros utcáin és állt ki
az egyetem, a tanszabadság, az autonómia mellett. Bejelentette, törvényjavaslatot nyújtottak be az SZFE-törvény hatályon kívül helyezésére.
Schanda Tamás, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium par-

lamenti államtitkára kijelentette: az
MSZP-től nem fogadnak el kritikát,
hiszen 2006-ban, amikor kormányon
voltak, szétverették az október 23-i

tüntetést. Most biztosított a békés
tüntetés lehetősége, az ellenzék pedig
saját politikai haszonszerzésére akarja kisajátítani az egyetem ügyét.
Kitért arra is, hogy évek óta senki sem vitatja, hogy az SZFE-t át
kell alakítani. Most lehetőség nyílik
arra, hogy egy jobb, minőségibb,
versenyképesebb oktatás valósuljon
meg ebben az intézményben. Van
egy vita a kultúra emberei között,
hogy ez hogyan működjön, ebben a
vitában a politikusoknak nincs feladata – közölte.

Vejkey Imre: Politikai szerepet vállalt az Országos Bírói Tanács
Súlyos szereptévesztés az Országos
Bírói Tanács (OBT) részéről az, hogy a
saját hatáskörét jócskán átlépve, lényegében politikai szervezetként lépett fel
Varga Zs. András Kúria-elnökségével
kapcsolatos „szakmai” álláspontjának
megfogalmazásakor – jelentette ki a
Magyar Nemzetnek Vejkey Imre, a
KDNP országgyűlési képviselője, az
Országgyűlés igazságügyi bizottságának elnöke. Szavai szerint az, hogy az
OBT kilépett a hatásköréből, azt vonja
magával, hogy nem lehet jelentősége a
véleményének.
A jogállam ugyanis azt jelenti, hogy
minden állami szerve azt teszi, amire
a törvények felhatalmazzák – fogalmazott a kereszténydemokrata honatya,
rámutatva: bár az OBT-nek pusztán a
jelölt személyét, vagyis csak a szakmai
alkalmasságát kellett volna vizsgálnia, ehhez képest, ezen szempontokat
megkerülve a tanács – a DK-hoz és a
Soros-hálózatokhoz hasonlóan – igyekezett átpolitizálni a kérdést. – Mindezt az OBT akkor tette a leginkább
szembeötlően, amikor a hatályos magyar törvények alkotmányossági kérdését kezdte firtatni, hogy bebizonyítsa, Varga Zs. András nem felel meg a
Kúria-elnöki kritériumoknak. Ezzel

kapcsolatban egyrészt szükséges hangsúlyozni, hogy (minden ezzel ellentétes „szirénhang” ellenére) maga az
Alkotmánybíróság is bíróság, ugyanis
2012 óta tényleges ítélkező tevékenységet lát el. Hasonlóképpen a valódi
alkotmányjogi panasz is jogorvoslat.
Annak következtében pedig, hogy az
alkotmánybírók is bírók, lényegi különbség nem mutatkozik az ítélkezésben, mindegyik bíró a törvénynek és a
lelkiismeretének van alávetve – fejtette
ki Vejkey Imre.
A képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy az OBT álláspontja tárgyi
tévedést is tartalmazott, amikor azt
emlegette, hogy Varga Zs. Andrásnak ne lenne bírói igazgatási múltja.
Szavai szerint az ezzel szembeni tényeket éppen a testület által közzétett
jegyzőkönyv támasztja alá, hiszen az
új Kúria-elnök a legfőbb ügyész helyetteseként hét éven át szavazati joggal rendelkező tagként vett részt az
Országos Igazságszolgáltatási Tanács
munkájában. – Ebben a minőségében
pedig Varga Zs. András kizárólag bírósági igazgatási tevékenységet látott
el – húzta alá a politikus.
Azzal kapcsolatban, hogy az OBT
Varga Zs. András függetlenségét is

kétségbe vonta, a képviselő azt hangsúlyozta, az új elnök az elmúlt negyedszázadban mindvégig független alkotmányos intézményekben működött.
– Varga Zs. András tevékenysége során bizonyította a függetlenségét, s róla
azt is biztosan tudni, hogy a nemzetközi Soros-hálózat sem bír rá befolyással. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy
a Kúria elnöke nem királyi pozíció,
nem mondja meg, hogy milyen ítéletek
szülessenek különböző ügyekben. A
Kúria elnöke ugyanis hármas és ötös
tanácsokban jár el, és mindössze egy
tagja a tanácsnak, s egyetlen szavazata
van. A Kúria elnökének főként igazgatási feladatai vannak, konkrét ügyekbe
nem szólhat bele – mutatott rá Vejkey.
A képviselő arra is emlékeztetett,
hogy a Soros György által finanszírozott Amnesty International az igazságügyi bizottság ülése előtti napon kitette
a honlapjára, hogy a baloldali képviselők milyen kérdéseket tegyenek fel a
jelöltnek. – Ez egy teljesen elképesztő
gerillatámadás az Országgyűléssel
szemben. Látható, hogy a tőzsdespekuláns hálózata mindig eggyel beljebb
teszi a lábát az ajtón – fogalmazott,
sürgetve a nemzeti szuverenitásunkat
sértő kísérletek elleni fellépést.
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Semjén Zsolt: A gender tilalmát a gyermekek
védelmében az alkotmányban is rögzíteni kell!
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

Az Országgyűlésben ma három pszichopata van: Jakab Péter, Hadházy Ákos és Tordai Bence, ők hárman orvosi értelemben véve is pszichopaták, következésképpen így is kell hozzájuk viszonyulni – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes azon a Budavári Fórumon, amelyen Bayer Zsolt
publicistával és Szarvas Szilveszterrel, a PestiTV és a PestiSrácok.hu hírigazgatójával beszélgetett.
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

PESTI TV

Jakabbal, Hadházyval és Tordaival
szemben a türelem a kulcselem,
mert ők mindig provokálnak, mint
ahogy az ellenzék is, a provokációval pedig az a céljuk, hogy legyen egy olyan kép, amikor velük

dalra. A duális erőtér mellett a régi
MSZP-SZDSZ konstrukciót is újra
létre kellett hozniuk, amelyben az
új MSZP a DK, az új SZDSZ pedig
a Momentum, az MSZP-t és a Jobbikot pedig meg kell szüntetni. Ez
a felállás létrejött, amelyért 2022-

ben óriási támogatást fognak kapni
Brüsszelből és pénzügyi, ideológiai
érdekcsoportoktól. Jakab Péter Jobbik-elnök egy bábu, aki nem a saját
politikáját viszi, hanem megrendelést hajt végre” – fogalmazott Semjén Zsolt.
Bayer Zsolt a Jobbikkal kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet,
hogy nekik bevégeztetett. „A Jobbik bőven 20 százalék fölötti párt
volt korábban, amelynek értelmében
saját jogon mindig is diktálhattak
volna az ellenzéki oldalon is. Ehhez
képest Jakab most majd könyöröghet
Fletónak, hogy kapjon listás helyet
2022-ben” – mondta Bayer Zsolt.
ZSIGERILEG UTÁLJÁK A
MAGYAR SZUVERENITÁST
A beszélgetőtársak a fórumon
Dobrev Kláráról is szót ejtettek. A
KDNP elnöke szerint Dobrev Klára
érzéketlen a magyar nemzet iránt,
neki és férjének a nemzeti szuvere-

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

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

nitás semmit nem jelent. „Dobrevék
A V4-EN
MÚLIK
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
mindig valamilyen unióban akarták
EURÓPA JÖVŐJE
feloldani a magyarságot: korábban
Semjén Zsolt, Bayer Zsolt és Szara Szovjetunóban, most az Európai vas Szilveszter azt is megbeszélték,
Unióban. Mindegy milyen unió, hogy a nemzeti oldal már nem csak
csak ne magyar legyen. Ők zsigeri- Magyarországért és a nemzetért harcol
leg utálják a magyar szuverenitást. a nemzetietlen oldallal szemben, mert
ha Magyarországon le tudjuk győzni
a nemzetietlen erőket, akkor a V4 motorja képes arra, hogy alternatívát adjon Európának, hogy visszaforduljon
a normalitás felé. Éppen ezért a V4-en
múlik Európa jövője, mert ha ki tudunk
tartani, akkor előbb-utóbb a nyugati
világ is fordulni fog. „Ha kitartunk, a
normalitás győzni fog” – hangzott el.
Bayer Zsolt szerint 30 évvel a rendszerváltás után az egész világ kompletten
meghülyült, a legsötétebb kommunisták élik reneszánszukat.
– 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

Semjén Zsolt (középen), balra Szarvas Szilveszter, jobbra Bayer Zsolt a Budavári Fórumon
szemben erőszakot lehet dokumentálni – tette hozzá Semjén Zsolt. A
miniszterelnök-helyettes Gyurcsány
Ferencről azt mondta, a DK pártelnöke őrült, de tehetséges ember, ugyanakkor veszélyes. „Veszélyes, mert
Gyurcsány nem pusztán immorális,
hanem amorális, nála a jó és a rossz
nem létezik, csak az, mi a hasznos
és mi nem” – fejtette ki a véleményét
Semjén Zsolt, aki a magyar ellenzéki
politizálás hátterére is rávilágított.
„2010-ben Magyarországon létrejött a centrális erőtér, amelyben a
kormányoldal volt a legerősebb és
a centrum, de tőle jobbra és balra
is léteztek formációk. A Soros-féle
világ felismerte, hogy így sohasem
nyernek választást Magyarországon,
ezért duálissá kellett alakítaniuk
a centrális erőteret, a szélsőjobbot
át kellett hozniuk balra. Duális hatalmi erőteret kellett csinálni, ezért
kellett a Jobbiknak mindent feladnia
és átkuncsorognia magát a balol-

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 Momentum esetében is hasonló a helyzet. Ne felejtsük el, Cseh
Katalin azt bírta mondani, hogy
a felvidéki magyarok legyenek jó
szlovákok. Ilyet még Benes sem
mert volna kijelenteni, ez nemzettagadás” – húzta alá Semjén Zsolt.
A miniszterelnök-helyettes egyértelműsítette: napjainak magyar balliberális tábora a bokájáig nem ér a
régi MSZP-nek és SZDSZ-nek, Horn
Gyulának, vagy Kiss Jánosnak.
„Horn Gyulában volt államigazgatási felelősség, társadalom iránti felelősség. Horn Gyulán óriási volt a
nyomás, hogy adja el az OTP-t Soros Györgynek, és Horn Gyula azt
mondta, hogy nem. Horn javára kell
írni, hogy a magyar bankrendszert
nem adta oda a Soros-világnak,
mert akkor a mesterterv az volt,
hogy Sorosék felvásárolják a magyar államadósságot, és akkor az
ükunokáink is nekik tartoztak volna” – hangsúlyozta Semjén.

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 –

RÖGZÍTENI KELL
A GENDER TILALMÁT
A Budavári fórumon a genderőrület is szóba került. Semjén Zsolt leszögezte: az, hogy ki férfi és ki nő, a
születés pillanatában eldől, a nemet
a kromoszóma eldönti. „A gender
tilalmát szigorúan a gyermekek védelmében akár az Alaptörvényben is
rögzíteni kell. Kövér László mondta
a legjobb és legtökéletesebb mondatot, miszerint én is férfi voltam egy
női testbe zárva, de aztán megszült
az anyám” – idézte fel Semjén. Szerinte a genderőrület a békafőzés tipikus esete: fokozatosan puhítanak
bennünket, míg végül észre se ves�szük, hogy megfőztek bennünket.
HÁROM FŐ IDENTITÁSA
VAN AZ EMBERNEK: NEMI,
VALLÁSI ÉS NEMZETI
„A nyugati embertől ma elveszik
ezeket az identitásokat. Meg kell
nézni a Gucci őszi/téli kollekciójának bemutatóját. Leírhatatlan kinézetű ratyik szambáznak végig a kifutón leírhatatlan női cumókban. Ha ez
a szabadság, akkor köszi szépen, én
ebből nem kérek. A normalitás ma
azért küzd, hogy meg tudjuk védeni
az alapvető identitásainkat. Az érzékenyítők az óvodába és az iskolákba
viszik a gendert, amely mindjárt azzal is meg van fejelve, hogy rögtön
szeretni kell az eltérő szexuális identitásokat. A homoszexualitás nem
egy természetes állapot. Mindenki
szeressen, akit akar, de ne követelje
meg a többségi társadalomtól, hogy
még meg is tapsolja őket” – fejtette
ki véleményét Bayer Zsolt.

AZÁN
Ismét sújtja Európát az iszlamista terror

Kormány, párt, frakció
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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.

Október végén és november elején
ismét iszlamista terrortámadások
érték Európát. Franciaországban kifejezetten keresztények ellen irányult
a gyilkosság, a másik támadás pedig
a magyar határ közvetlen
Megjelent Ferenc közelében,
pápa Laudato si´
Bécsben történt.kezdetű enciklikája
A isdél-franciaországi
Nizza város
zetszennyezés ellen
védekezni kell
Notre-Dame templomának közelében
három embert megöltek egy késes
támadásban. Az elkövető a templomban rontott idős emberekre, kettejük
torkát átvágta, egyiküket szinte lefejezte, többeket megsebesített. Francia sajtóértesülések szerint az egyik
áldozat egy nő, aki reggel imádkozni
indult a székesegyházba, a másik egy
férfi, a templom sekrestyése. A harmadik nőt többször megszúrta, neki
még sikerült egy közeli kávézóba
menekülnie, de később belehalt sérüléseibe.
Szemtanúk szerint a merénylő folyamatosan azt ordibálta, hogy „Allahu akbar”, azaz Allah a legnagyobb.
Nem ez volt az egyetlen incidens
aznap. A rendőrök Montfavet városában is agyonlőttek egy agresszíven
viselkedő férfit, aki fegyverrel fenyegette a járókelőket, és szintén azt
ordítozta, hogy Allahu Akbar. Szaúd-Arábiában, Franciaország dzsiddai konzulátusánál pedig az egyik
őrre támadtak késsel. Őt könnyebb
sérülésekkel kórházba szállították.
Pár nappal később Kalasnyikov-gépfegyverrel iszlamista terrortámadást
intéztek a bécsi Schwedenplatz közelében lévő zsinagóga környékén járókelők ellen. Négy ember megöltek,
sokakat megsebesítettek.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke is reagált az
iszlamista terrorra. „Minek kell még
FORRÁS: AA

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

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

történnie? Keresztények, európai európaiak – ÉBRESZTŐ!” – kommentálta a történteket a KDNP elnöke. „A
keresztény gyökerű Európában sorra
követik egymást olyan terrorcselekmények, melyek szélsőséges vallási
indíttatásból fakadnak – írta Facebook-oldalán Simicskó István, a
KDNP frakcióvezetője. A politikus
kiemelte: az emberi élet szentsége
keresztény hitünk alapja, minden életellenes megnyilatkozás elítélendő és elfogadhatatlan. „A KDNP Országgyűlési Képviselőcsoportja nevében
őszinte együttérzésemet fejezem ki a
nizzai terrortámadás áldozatai családjának” – zárult Simicskó Istvánnak,
a KDNP frakcióvezetőjének közösségimédia-bejegyzése a dél-franciaországi támadást követően. „Az elmúlt
hetekben elszenvedett értelmetlen
franciaországi támadások után most
szomszédainkért, osztrák barátainkért

imádkozunk ezekben a pillanatokban,
amikor a terror újabb áldozatokat szed
Európában” – tette hozzá az aljas bécsi gyilkosság után.
Azbej Tristan, a nizzai merénylet
után közösségi oldalán úgy fogalmazott: „ez a borzalmas tragédia is egy
riasztó jel azzal kapcsolatban, hogy
már Európában is megjelent az emberi életre törő keresztényüldözés”. A
Miniszterelnökség Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért
Felelős Államtitkárságának vezetője
felidézte: Franciaországban nem ez
az első ilyen eset, hiszen 2016-ban
Boldog Jacques Hamel atyát gyilkolták meg ugyanígy. Közösségi oldalán
úgy fogalmazott: „Elutasítjuk a keresztényüldözésnek minden formáját. Az első szó a kegyeleté. A másodikkal viszont tetemre hívom azokat,
akik a migráción keresztül importál-

tak szélsőségeseket Európába. Ettől
mi megvédjük Magyarországot, szerte a világon pedig védelmünkbe vonjuk a keresztényeket” – tette hozzá a
KDNP alelnöke.
Az osztrák támadást követően az
M1 tévécsatorna műsorában kifejtette: Franciaországban és Ausztriában
iszlamisták támadták a keresztényeket, míg a baloldali mozgalmak Lengyelországtól az Egyesült Államokon
keresztül egészen Chiléig „fizikai agressziót” hajtottak végre keresztény
intézmények és emberek ellen.
Hangsúlyozta, a magyar kormány
szerint a migráció veszélyes, hiszen
ezzel érkezhetett meg Európába az
erőszakos iszlamizmus, és azt meg
kell állítani.
Európának és az európai politikusoknak is vissza kel találniuk a
hagyományos európai, vagyis keresztény értékekhez, nem szabad az
„eszmesemlegeség” világában feloldódni, mert azzal a kultúránkat
szolgáltatjuk ki egy erőszakosan terjeszkedő másik kultúrkörnek – vélekedett.
Azbej Tristan hozzátette: épeszű
ember nem állíthatja azt, hogy minden muszlim terrorista. Az iszlamizmus egy kisebbség, de az elmúlt hetek tapasztalatai alapján, egy „halálos
kisebbség”. A kereszténydemokrata
politikus kifejtette: „Mi attól tartunk,
hogy több nyugati ország, ahol már
a párhuzamos társadalmak megjelentek, elkéstek, de a keresztény kultúra
védelmével kapcsolatban és az Európai Unió határainak védelmében
továbbra is számíthatnak Magyarországra” – fogalmazott.
Azbej Tristan véleménycikke
a 9. oldalon olvasható.

Latorcai Csaba: Egy szellemében és lelkében egészséges
nemzetért dolgozik a kormány
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára az
államalapítás évfordulója, augusztus
20. alkalmából adományozott állami
kitüntetéseket adott át – a járványhelyzet miatt két hónappal később, október
26-án.
Latorcai Csaba úgy fogalmazott:
„Magyarország kormánya minden
külső és belső nyomás ellenére elhatározottan és elkötelezetten egy identitásában erős és kikezdhetetlen magyar
nemzetért dolgozik, amely kultúrájában, szellemében, lelkében és fizikai
mivoltában egyaránt egészséges”.
Latorcai Csaba a kitüntetetteket méltatva arról beszélt, hivatásuk gyakorlása során életüket cselekvően alakították

úgy, hogy annak gyümölcsei nemcsak
önmaguk, hanem mások javára is válnak. Az ötvenöt kitüntetett tehetsége
kibontakoztatásával, szívós, lemondásokkal teli munkával és szorgalommal teremtett és teremt valódi értéket.
„Éppúgy formálják szűkebb és tágabb
környezetük identitását, mint elődeink,
akik ezerszáz éves történelmünk során
építői kövei voltak a magyarságunknak, magyarságtudatunknak, Magyarországnak és a magyar nemzetnek”.
Az ünnepségen az államalapítás évfordulója alkalmából adományozott
Magyar Arany, Ezüst és Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetéseit adták át, mert az augusztusban elmaradt a
koronavírus-járvány miatt.
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

A miskolci KDNP javaslatára 2013-ban teret neveztek el Szent II. János Pál pápáról Diósgyőrben, 2020.
október 22-én pedig Ternyák Csaba egri érsek leleplezte és megáldotta a Szentatya szobrát a diósgyőri templomkertben, amit a Szinva patak választ el a pápáról elnevezett tértől.

FORRÁS:MTI

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

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

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

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

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a KDNP alelnöke november 5-én
Budakeszin a domonkos nővérek új kápolnájának alapkőletételén vett részt.

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

KDNP.HU

2010-ben az ún. Zöld nyíl villamosprojekt következtében az egykori
diósgyőri községházával szembeni
területen nyolc épületet bontottak
le. Ezt követően a terület évekig
beépítetlen, rendezetlen volt, autók parkoltak ott. A KDNP-s képviselők azt hangsúlyozták, hogy
városképi szempontból fontos a terület, hiszen ott Diósgyőr új főtere
alakulhat ki. Kérték, ne kerüljön
újra beépítésre a terület, hanem ott
egy park jöjjön létre.
A miskolci kereszténydemokraták 2012-ban álltak elő a javaslattal, hogy a városban közterületet
nevezzenek el a XX. század egyik
legnagyobb formátumú személyé-

ről, II. János Pál pápáról. Mikolai
Vince diósgyőri plébános javasolta Molnár Péter frakcióvezetőnek,
hogy a templomhoz közeli, a Szinva patakon túli területen alakulhatna ki egy tér, s azt lehetne elnevezni
a pápáról. A KDNP-s kezdeményezést támogatta a Diósgyőri Római
Katolikus Egyházközség, az Egri
Főegyházmegye, de Miskolc akkori polgármestere, Kriza Ákos és a
miskolci Lengyel és Német Nemzetiségi Önkormányzat is.
A miskolci közgyűlés Fidesz–
KDNP-s többsége végül 2013
decemberében fogadta el a kereszténydemokrata frakció azon
kezdeményezését, hogy Miskolc–
Diósgyőr városrészben az úgynevezett „kis szilvamag” terület

elnevezése II. János Pál pápa tér
legyen. Így a néhai Szentatya
emlékét Miskolcon azóta egy tér
őrizni.
A Diósgyőri Római Katolikus
Plébánia a terület elnevezése után
megfogalmazta, hogy szobrot
szeretnének állítani az egykori
Szentatya emlékére a róla elnevezett téren.
42 éve ezen a napon mutatta be
székfoglaló szentmiséjét a néhai
Szentatya, ezért október 22-e Szent
II. János Pál pápa liturgikus emléknapja. A miskolci katolikusok ezért
ezt az időpontot választották a szoboravatásra a diósgyőri templomkertben. Ternyák Csaba egri érsek
áldotta meg Kovács Jenő alkotását, ami mostantól megerősítést ad
minden arra járónak hitében és emberségében. Az ünnepség keretében Mikolai Vince pápai prelátus,
főesperes, diósgyőri plébános megemlékezett arról, hogy a miskolci
KDNP-frakció javaslatára nevezték el a Szinva partján kialakuló
teret Szent II. János Pál pápáról.
Miután Dr. Ternyák Csaba egri
érsek leleplezte és megáldotta a
szobrot, Mikolai Vince plébános
kérésére a Diósgyőri Szent Ferenc
Római Katolikus Általános Iskola igazgatója, Budáné Tóth Gabriella és a KDNP miskolci elnöke,
Molnár Péter helyezte el az emlékezés
koszorúját a szobor talapzata előtt.
Az ünnepségen részt vett Molnár
Péter mellett Hollósy András miskolci KDNP-s képviselő is, valamint a Kereszténydemokrata Néppárt több tagja.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

HAZÁNK – MTI

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 –

Végül mégis „volt bátorságuk” titokban
vagy külföldön tovább éltetni, a rendszerváltás után pedig újraszervezni a
közösséget, mára pedig az egyik legnagyobb női szerzetesrenddé váltak Magyarországon – fogalmazott a budakeszi
alapkőletételen Soltész Miklós.
Az államtitkár megköszönte a nővérek
elmúlt évtizedekben Kőszegen és Hódmezővásárhelyen végzett oktató-nevelő
munkáját, s azt is, hogy templomot építenek egy olyan korban, amikor templomban imádkozó embereket gyilkolnak le,
amikor keresztények százezreit üldözik.
A templomépítéssel „bizonyítjuk, hogy
jelen vagyunk”, hogy a „kereszténység
él”. Ezt az üzenetet kell nap mint nap továbbadni, erősítve a reményt a hívőkben
és segítve az istenkeresőket, hogy megtalálják azt, amiért érdemes élniük és
küzdeniük – fogalmazott a kereszténydemokrata politikus.
Spányi Antal székesfehérvári megyés
püspök azt mondta: egy kápolna építése
mindig öröm, de különösen az a domonkos nővéreké, akiknek azért van szükségük új rendházra és kápolnára, mert a régit kinőtte a közösségük. Hozzátette: egy
templom mindig Isten jelenlétét hirdeti a
világban.
Deák Hedvig általános főnöknő elmondta: a domonkos nővérek budakeszi
rendháza új emelettel és új kápolnával
bővül. A teljes épületegyüttes a felújítás
után 2300 négyzetméter lesz. A rendházban a 22 tagú közösség életterén túl
a szerzetesi képzéshez szükséges, a lelkigyakorlatozók fogadására és hitéleti
programok rendezésére alkalmas helyiségeket is kialakítanak. Az építkezés
várhatóan egy évig tart.
A magyarországi domonkos nővérek
ötvenen vannak, Hódmezővásárhelyen
óvodát és iskolát, Kőszegen iskolát működtetnek. Budakeszin található a szerzetesrend központja, amelyben a nővérek
képzése is zajlik. Az ott élő rendtagok
a plébániai és az iskolai hitoktatásban
vesznek részt, illetve a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tanítanak.
Világszerte több mint száz kongregációban körülbelül harmincezer domonkos
nővér él – ismertette a magyar közösség
vezetője.

AZÁN

Fórum

H AZÁNK

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

S-JÚNIUS

Parkoló volt,
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Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Bolberitz Pál hazatért

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.

Életének 80., áldozópapságának
55. évében, október 25-én hajnalban a XXIII. János Szeretetotthonban visszaadta lelkét Teremtőjének
Bolberitz Pál Széchenyi-díjas római katolikusMegjelent
pap,Ferenc
teológus, egyepápa Laudato si´
temi tanár. kezdetű enciklikája
Bolberitz
Pál 1941. szeptemzetszennyezés ellen is Dr.
védekezni
kell
ber 15-én született Budapesten.
1961-ben vették föl az esztergomi szemináriumba, pappá 1966.
június 19-én szentelték az érseki
székvárosban. További tanulmányait a budapesti Hittudományi
Akadémián végezte 1966 és 1968
között. Káplán volt 1968-ban
Szentendrén, majd 1968-tól 1973ig Szentimrevárosban. 1973 és
1978 között teológiai tanár volt az
esztergomi szemináriumban, közben ösztöndíjas Rómában 1974–
1976-ban. A budapesti Hittudományi Akadémia tanszékvezető
professzora volt 1978 és 1988 között. 1988 és 1990, 1992 és 1994,
majd 1994 és 1996 között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Hittudományi Karának dékánja
volt. Egyetemi tanári habilitációját 2003-ban szerezte meg.
1976–1995-ben főszentszéki bíró
volt, 1988-től címzetes apát, 1993tól pápai prelátus. 1990-től a Magyar Kolping Szövetség egyházi elnöke, 1997-től prímási bíró,
2001-től apostoli protonotárius, a
FORRÁS: AA

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

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Szuverén Máltai lovagrend nagykeresztes konventuális káplánja.
2003-tól a Szent István Tudományos Akadémia elnöke. 2004-től
a MTA köztestületi doktor képviselője.
***
„A megtestesülés arra tanít, hogy
az ember erkölcsi »magához térésének« végtelen távlata van a
második isteni személy megtestesülésében. Érdemes embernek
lenni, ha az Isten Fia emberré
lett. A keresztáldozat a »történelem közepébe szúrt« figyelmeztető
jel, hogy felelősek vagyunk szeretetben a másikért. A feltámadás
feljogosít a reményre, hogy minden reménytelenség, szenvedés,
sőt halál ellenére van értelme az
életnek, s az életről nem mondhatunk le indokolatlanul, önkényesen. Van örök élet, van elveszíthetetlen boldogság és dicsőséges
célbaérkezés az ember számára.
Alapvető és emberi méltóságunknak megfelelő igényeket fejeznek
ki e maradandó erkölcsi elvek. Vigasztalásunk és erőnk, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit hitelesíti
és győzelemre viszi az emberiség
legszebb vágyait, legnemesebb
erkölcsi törekvéseit” – tanít bennünket Elkötelezetten. Útmutatás a
mai világban című könyvében Bolberitz Pál.

Elhunyt Halzl József

Dr. Halzl József Győrben született
1933. december 19-én. Apai ága
a felvidéki Szencről, anyai ága a
burgenlandi Sopronkeresztúrról
származik. Iskoláit Ácson, Pannonhalmán, Hatvanban és Budapesten végezte. A budapesti II.
Rákóczi Ferenc Gimnáziumban
érettségizett. 1957-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett
gépészmérnök oklevelet. Később

ugyanezen az egyetemen doktorált.
Az 1956-os forradalom idején
ötödéves műegyetemi hallgatóként
az események részeseként naplót írt, amelyet a rendszerváltozás
után megjelentetett.
Szakmai munkája az energetikához kötötte, a rendszerváltozás
előtt az EGI (Energiakutató Intézet) munkatársaként hőerőművek-

Érdemes volt embernek lenni,
hogy Őt hallgathassuk. Sokak, sokunk számára egy életre meghatározó élmény volt, amikor már a
hetvenes évek végétől, mondhatni
évtizedekig esti bibliamagyarázatait hallhattuk. Hétfőnként a
ferenceseknél, csütörtökönként a
városmajoriban. Szellemi és lelki
táplálék volt mindenki számára a
sivár szocialista hétköznapokban.

Útmutatás, fáklya, megnyugtatás.
Mindenki tanítója és nevelője volt,
mindazoké, akik befogadták, be
tudták fogadni, amit adott. Akiknek fülei voltak a szimfóniára, a
harmóniára, mert Ő nem tett mást,
csak ezt közvetítette és sugározta.
Azt, amit a Mindenható adott. Köszönjük ezt a továbbadást.
A Feltámadásba vetett hittel
imádkozunk Érte.

hez kapcsolódó kutatásokon dolgozott.
1991 és 1994 között a Magyar
Villamosművek vezérigazgatójaként irányította az ország legnagyobb vállalatát. A rendszerváltozás idején aktívan bekapcsolódott
a Magyar Demokrata Fórum munkájába, egy ideig a párt igazgatójaként is dolgozott.
1990-től 2018-ig a Rákóczi Szövetség elnöki tisztségét töltötte be.
2018-ban a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnökévé választották.
Társadalmi tevékenységének – a
Rákóczi Szövetség mellett – része
volt az 1980-as évektől a városmajori plébániaközösség ifjúságának
szervezése és a hátrányos helyzetű
emberek energiafogyasztását segítő Héra Alapítvány vezetése.
Életében meghatározó szerepet
töltött be a komolyzene, ő maga is
magas szinten zongorázott.

élték meg és adták tovább. A rendszerváltoztatáskor bekapcsolódott
a közéletbe, megálmodta, létrehozta és működtette évtizedeken keresztül a Rákóczi Szövetséget, ami
1989-ben azért alakult, hogy a Kárpát-medencei magyarságot sokféleképpen támogassa a megmaradásáért folytatott küzdelmében.
Alapító elnöke volt, majd tiszteletbeli elnökké választották.
Derűt sugárzó személye, lankadatlan munkabírása mindig erőt
adott, követésre méltó volt. Az elismeréseket is szerényen fogadta
ugyanúgy, ahogy félrehúzódva állt
a Bem téri ünnepségeken, vagy a
fal mellett a Városmajori templom
szentmiséin. Számára önkéntelenül
is iránytű volt Barankovics megfogalmazása a kereszténydemokrata
hitvallásról: „a Néppárt mindig
alázattal s minden egyéni érdeket
távoltartó hazaszeretettel fogja végezni munkáját”.
Jóska bácsi hazaért. A Jóisten
megadta neki a kegyelmet, hogy
nem tesz már többet a vállára, kipróbálta őt eléggé. Nyugodjék békében.

***
Egyike volt annak az előttünk járó
generációnak, akik tanúi voltak a
XX. század vérzivataros éveinek, és
ezt egyenes gerinccel, emelt fővel
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Érezz lokálisan, gondolkozz nemzeti szinten!
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

A sokszor haszontalan, radikális megoldások és a kapkodás helyett reális
vállalásokra van szükség a környezetvédelemben
Ennek kapcsán miért fontos, hogy
az úgynevezett konzervatív környezetvédelemről beszéljünk? Mert a
két fogalom szorosan összefügg. Erre
már évekkel korábban Roger Scruton
is rámutatott. A konzervativizmus és
a környezet megóvása, a konzerválás
ugyanazon hosszú távú politika két pólusa, amelynek a célja az erőforrásokkal való felelős gazdálkodás.
Ehhez illeszkedik a magyar kormány kereszténydemokrata gondolkodása, amelynek középpontjában a
család és azzal szoros összefüggésben
az otthon áll.
Ha ezen a gondolatmeneten megyünk tovább, akkor megértjük a
konzervatív környezetvédelem igazi
lényegét, hogy a Föld a mi bolygónk,
mindannyiunk közös otthona, ezért
közös felelősségünk a teremtett világ
közös védelme. Ezt mi, kereszténydemokraták teremtésvédelemnek nevezzük. Magyarország ráadásul hagyományosan mezőgazdasági ország, ahol
az agrárium a nemzetgazdaságot alapvetően meghatározza, ezért a magyar
emberek gondolkodásában a termőföld
– unión belüli összehasonlításban is kiemelkedően – különleges érték, annak
védelme alapvető jelentőségű.
A 21. század globalizációja magával
hozta azt a kihívást valamennyi kormány számára, hogy az ökológiai és
társadalmi egyensúly megőrzésének
igénye mellett képes legyen megteremteni, illetve fenntartani a gazdasági
növekedést, amely az eljövendő generációk anyagi biztonságának is alapja.
Ahogyan a Klímapolitikai Intézet is
fogalmaz, az, hogy hogyan gondolkodunk a minket körülvevő környezetről, valamint az ember és természet
kapcsolatáról, a társadalmi, politikai,
kulturális kérdéseinket egyaránt meghatározza. A liberális mainstream
célja azonban a keresztény kulturális
értékeken alapuló civilizációs modell
lebontása, aminek érdekében politikai,
társadalmi és reformprogramját „zöld”
köntösbe öltöztette. Radikalizmusát
a pánikkeltés eszközével kívánja igazolni, a máskéntgondolkodókat pedig
démonizálja, a tudomány tagadóinak
állítja be, és a közéletből való száműzéssel fenyegeti. Ennek keretében az
ökológiai kapkodásban, a környezetvédelem kapcsán radikális társadalmi
elégedetlenség felfokozásában, bolygónk azonnali elpusztulásának félelemkeltésében érdekelt.
Az Európai Unió környezetvédelmi
politikája csak akkor lehet sikeres, ha
képes lenne megtartani az egyensúlyt
az európai hagyományok, az uniós in-

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 –

bális rapid megoldására törekszik
– ami, valljuk be, nem működőképes
megoldás –, hanem az egyén szerepének fontosságára, az ember által
MegjelentszuFerenc
alakított környezet feletti lokális
pápa Laudato si´
verenitásra. Ennek a gondolkodásnak
kezdetű enciklikája
középpontjában
az otthon
A lelki-szellemi a
környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell áll, a hely,
amelyhez kötődünk, ahol a gyermekeink felnőnek, amelyet tisztának akarunk megőrizni, ahol szeretünk élni. A
magyar kormány éghajlatváltozási cselekvési terve a kibocsátás-csökkentés
fent említett irányai mellett beemeli a
lokális gondolkodás fontosságát a környezetvédelembe. Ennek legfontosabb
szempontjai az alkalmazkodás prioritásterületei, mint például az emberi
egészség, az energetikai infrastruktúra, a vízgazdálkodás, a mezőgazdaság,
a katasztrófavédelem, a turizmus és az
erdészet.
Ehhez szorosan kapcsolódnak a
Tapasztalt környezetvédő szakem- szemléletformálási intézkedések, ahol
berek is nélkülözhetetlennek tartják a szintén szerepet kapnak a lokális válalokális megoldásokat és a helyi szem- szok, a helyi szintű tervezés.
pontok figyelembevételét a környezetA károsanyag-kibocsátás csökkentévédelem döntéshozatali mechanizmu- sével kapcsolatban kialakult sajnos egy
saiban, ahogyan a sokszor elhangzott licitverseny a nemzetközi környezetvémegközelítés is kiemeli: gondolkozz delmi politikai gondolkodásban, ahol
globálisan, cselekedj lokálisan!
könnyen repkednek a számok, és ki
Ez az alapvetés írmagjában pusztul el tudja, hol állnak majd meg. Érdemes fiabban a megközelítésben, amelyet a ha- gyelni azt a tendenciát, amelyet Ursula
zai baloldal is képvisel, amikor az európai von der Leyennek, az Európai Bizottegyesült államok létrejöttét vizionálja. A ság elnökének 2020 szeptemberében
kizárólag uniós intézmények irányítása elhangzott évértékelő programbeszéde
alatt, közvetlenül nem a társadalom által előre jelez, amellyel azt szeretné elérni,
választott uniós intézmények élén álló hogy az EU károsanyag-kibocsátásávezetők által kézi vezérelt környezetvé- nak mérséklése az eddigi 40 százalék
delmi intézkedések ellehetetlenítik az helyett 2030-ra 55 százalékkal valósulegyes embereket a környezetvédelem- jon meg. Én azonban konzervatívként
ben. Hiszen a lokális környezetvédelmi és kereszténydemokrataként abban
gondolkodás alapvető feltétele a nemzeti hiszek, hogy nem elsődlegesen a nagy
szintű, nemzetállami gondolkodás. Az számok törvénye jellemzi a hatékony
erős nemzetállamok választópolgárai ké- környezetvédelmet, hanem a reális válpesek csak arra, hogy kifejezésre juttas- lalások betartása.
sák szuverenitásukat, szuverén környeElkötelezettek vagyunk abban, hogy
zetvédelmi gondolkodásukat az Európai 2030-ra az energiatermelésünk 90 száUnióban.
zalékban kibocsátásmentes legyen,
A nemzethez való tartozás, a vala- valamint hogy 2050-re Magyarország
hová tartozás érzése képes csak kifeje- klímasemlegessé váljon.
zésre juttatni az egyén hangját a gloMindezt azonban a magyar korbális környezetvédelemben. Ezért van mány nem egy liberális ködfelhőóriási jelentősége a konzervatív kör- ből történő, ambiciózusnak tűnő
nyezetvédelemnek, mert ez az egyetlen hatalompolitikai célok által vezérelt
megközelítés, amely kifejezi az ökoló- abszurd felüllicitálásban, hanem
giai gondolkodásban az otthonhoz, a a realitások talaján kívánja elérni.
helyhez, a mi közös örökségünkhöz Ahogyan a fent említett nagy konvaló lokális kötődést. A természeti zervatív gondolkodó, Rogen Scruton
környezethez érzelmileg is kapcsolódó mondta: „úgy tűnik, eddig senki sem
kisközösségek igazi alapértéket kép- talált még jobb motivációt a környeviselnek, hiszen ők képesek felmérni, zetvédelem ügye számára, mint az
hogy mi lenne közvetlen környezetük- otthon iránti közös szeretetünket”,
nek a legmegfelelőbb.
ezért életbevágóan mindannyiunk
Érezz lokálisan, gondolkozz nemzeti ügye a környezetünk védelme.
szinten, és ezzel segítsd a fenntarthatóságot globálisan! – ez a hiteles konzerA szerző országgyűlési képviselő,
vatív környezetvédelem.
Ez a megközelítés, ami nem a kör- miniszteri biztos, a KDNP alelnöke. A
cikk a Magyar Hírlapban jelent meg
nyezeti és társadalmi problémák gloFORRÁS: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

tézmények, az alkotmányos nemzeti
tradíciók és a jól működő lokális megoldások között.
Lényegében ezt testesíti meg a szubszidiaritás elviekben kötelező érvényű
uniós alapelve, amely az utóbbi években egyre inkább feledésbe merülni
látszik a liberális oldalon. E tekintetben az Európai Unió több sebből súlyosan vérzik, ráadásul alapbetegsége
mellett a migrációs és a koronavírussal
kapcsolatos válság tovább mélyítette a
tüneteket. Ennek kapcsán feltehetjük a
kérdést, hogy van-e alapvető különbség a hagyományoknak értéket nem
tulajdonító liberalizmus és a keresztény kultúrára épülő konzervatív környezetvédelem között? Alapvető értékrendbeli különbség van, amelyben
a liberális környezetvédő gondolkodás
úgy épül fel, hogy a környezetvédelem
csak „globális ügyként”, képzelhető
el, míg a konzervatív-keresztény megközelítés úgy, hogy a környezetünk
védelme mindannyiunké, közös örökségünk, ezért egyéni és közös felelősségünk is ennek megóvása, hiszen ettől
lesz értékes, személyes ügyünk a környezetünk megóvása.
Magyarország például globálisan
azon 21 ország közé tartozik a világban,
amely 1990 óta növelni tudta a GDP-jét
és csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátását. Magyarország a nemzeti felelősségvállalás elvét betartva jó úton halad
– több uniós tagállammal ellentétben
–, hogy teljesítse az eddig vállalt uniós
klímacélokat, így különösen a jelenlegi
állás szerint 2030-ig szóló negyvenszázalékos csökkentési célkitűzést. A
magyar kormány éghajlatváltozási cselekvési terve a kibocsátáscsökkentést
célzó intézkedések kapcsán elsősorban
az energiahatékonyságra, a megújuló
energiára, a közlekedésre és a „nyelő
kapacitások” (erdőterületek) erősítésére fókuszál.

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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Könnyek a hóhérokért

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 –

Azt hihetnénk, hogy legalább az olyan
szörnyű és egyértelmű emberi tragédiák kapcsán, mint a legutóbbi, franciaországi és bécsi iszlamista merényletek
Megjelent azok
Ferenc is képesek
(Párizs, Nizza, Bécs),
pápa Laudato si´
emberségesen megnyilvánulni,
akiktől
kezdetű enciklikája
ezt
szokhattuk
meg. A merce.hu
zetszennyezés
ellennem
is védekezni
kell
szerzője nem így tett. Így legalább újra
tudatosodhat mindenkiben: a Soros-világ ennyire embertelen.
A Mérce minden mércét alulmúlva,
terjedelmes cikkében a franciaországi
terrortámadásokból képes volt azt a
következtetést leszűrni, hogy az elkövetők „franciák voltak”, és amúgy is, a
legfőbb probléma, hogy ezután az „iszlamofóbia erősödni fog”, és hogy egy
„szegény kisebbség érzékenységéről
van szó, amelyet a diszkrimináció rengeteg fajtája sújt a mindennapokban”…
Nem, még véletlenül sem a keresztényekre utal az utóbbi részlet, hanem
a többségi társadalmat „gyaur kutyának” tartó, saríában, az iszlám jogrendszerben gondolkodó, iszlamista
közösség – gyakran az Iszlám Állam
kötelékét is megjárt – tagjaira.
Igaz, ez az elképesztően abszurd, álságos és ellentmondásos gondolatmenet valójában nem új jelenség.
Beleilleszkedik abba a valóságot tagadó, politikai korrektség betegségében szenvedő, nemzet- és keresztényellenes narratívába, ami kifinomult
módon, de kíméletlen kegyetlenséggel
támadja mindazon értékeket, amik a
szó szerint ezer sebből vérző Európa
gyökereit és fennmaradásának, jövőjének zálogait jelenthetné.
A balliberális és bevándorláspárti tábor az áldozat és a hóhér relációjában
megint a hóhérért ejt könnyeket.
Amíg a francia merényletekről szóló,

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

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

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

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

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

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

Soros-ihlette cikk „iszlamofób ámokfutás” (!) miatt aggódik, addig egy árva
szót nem ejt a mindennapi életükben
veszélyeztetett és fenyegetett keresztényekért. Nem az az ámokfutás inkább,
hogy lefejeztek egy templomban imádkozó keresztény asszonyt? Oda jutottunk, hogy a keresztényüldözés tényét
és a keresztényellenes támadás vallási
indíttatását nemcsak bagatellizálják,
hanem egyenesen elhallgatják, cenzúrázzák, tagadják.
Az „iszlamofóbia” vizionálása tekintetében beszédes az is, hogy Samuel Paty
francia tanár lefejezését megelőzően, a
tanított osztály egyik muszlim diákjának
apja, a helyiek által rettegett család feje,
Brahim Chnina „iszlamofób klíma” miatt háborgott a közösségi médiában…
A merce.hu Soros György magyar
hangján elefántkönnyeket hullatva az
„iszlám elleni támadásról” beszél és
arról, hogy a laicitás arról szól, „hogy
mindenki szabadon megélheti a hitét,
nem arról, hogy valakiket de facto
magakadályozunk ebben” – eközben
aljas módon „megfeledkezik” arról a
tényről, hogy Franciaországban a keresztények szabad vallásgyakorlását
akadályozták és akadályozzák meg
folyamatosan. Konkrétan késekkel és
fegyverekkel.
Igaz, ez sem új jelenség: az azóta
boldoggá avatott Jacques Hamel atyát
2016. július 26-án misézés közben fejezték le Franciaországban. A szelektív
szolidaritás és tolerancia bajnokai arról
is hallgatnak, hogy a francia belügyminisztérium 2019-es jelentése 1052 keresztényellenes atrocitásról számol be,
ami azt jelenti, hogy 2016 óta számítva
naponta közel 3 keresztényellenes támadás történik Franciaországban.

Valamiért az is szájzár alá kerül,
hogy a keresztények mellett a zsidó közösség tagjai sem érezhetik biztonságban magukat Nyugaton, őket is egyre
több támadás éri. Franciaországban
2019-ben az antiszemita cselekmények
száma 50 százalékkal emelkedett 2017hez képest. A félelem pedig sokakat
arra késztet, hogy szülőföldjüket hátrahagyva Izraelben keressenek menedéket. Az is véka alá kerül, hogy Franciaországban több mint 750 „érzékeny
városi övezetet” listázott a kormány,
ismertebb nevén no-go zónát.
Nem számháború ez, hiszen minden
élet szent, de a helyzet mégis csak az,
hogy több mint hétszer annyi keresztényellenes támadást könyvelhettek el
tavaly Franciaországban, mint amen�nyi a muszlim közösség tagjait érte. A
Mércét és a hazai „objektív” médiát ez
mégsem zavarja.
Akinek nem lenne világos: nem az
iszlamofóbia veszélye fenyeget Franciaországban, hanem az a migráció
nyomán megnövekedett keresztényellenesség és antiszemitizmus, aminek
következtében keresztényeket gyilkolnak le és zsidókat űznek el hitük miatt
saját országukban!
Képmutató és aljas mosdatás és sajnáltatás zajlik, az emberiség elleni bűntények judikálása és magyarázása. Ez
ma a fősodor Brüsszelben, és ez az Európa-ellenes „elit” nem elítéli azokat,
akik hidegvérrel vallási alapon gyilkoltak, hanem azokat állítja pellengérre,
akik felemelik a szavukat az ártatlanok
védelmében és a politikai fundamentalista iszlám ellen; az ellen, melynek
tanítása szerint egy nem muszlim soha
sem lehet egyenlő egy muszlimmal.
De azt is tudjuk, miért teszik ezt.

Aradszki András:

Trianon 100 – Kopjafaavatás Érden
A Szent István királyunk által alapított és
Szent László által megerősített Magyarország,
amely a Kárpátok által körülölelt területen több
mint ezer éve született; amit ezalatt magyarok
százezreinek vére és áldozata mentett, őrzött
meg és örökített tovább; amelynek a kereszténység által kapott lelki erejét boldogok és
szentek sokasága tette nyilvánvalóvá és amely
képes volt Európa történelmét évszázadokon
át nagyhatalomként alakítani, majd pedig saját
feláldozásával védeni azt az iszlám-török hódítás ellen – nos ez a nagymúltú ország és államisága a múlt század elejére a végnapjait élte.
Igen, immár száz esztendeje annak, hogy
ez az állam – egy vesztes világháború, idegen
hatalmak területéhsége, sokévtizedes hibás és
végzetes nemzetiségi és belpolitikánk, valamint baloldali és anarchista politikusok nemzetárulása miatt – széthullott.

Az akkor is ellenségesen viselkedő nyugati
hatalmak nem voltak kíváncsiak az érveinkre,
mert a gazdasági, politikai és ideológiai indokok sokkal többet nyomtak a latban, mint az
igazságosság.
Nyugaton akkor éppen a nemzetek szabad
önrendelkezési jogát istenítették – de az senkit
sem érdekelt, északon, keleten és délen pedig
éppen hogy örültek annak, hogy a Magyar Királyság igen nagy területeit megszállva tönkretehetik ezt a szebb napokat megélt egykori
birodalmat.
Családok százezrei menekültek el Felső-Magyarországról, Székelyföldről, Erdélyből, a
Bánátból, Bácskából és Szlavóniából az egyre
zsugorodó, maradék hazába. Akik idegen megszállás alatt, otthon maradhattak, azóta is tűrik
és szenvedik a – kisebb-nagyobb mértékben és
Folytatás a következő oldalon »

Azért megy a mosdatás, a cenzúra, a
bagatellizálás (vagyis egyszóval a PC),
mert a bevándorlók vagy az integrálódásra képtelen és nem is szándékozó
közeli leszármazottaik által elkövetett
rémtettek lerántják a leplet a migráció
és a nyílt társadalmak ideológiájának
öngyilkos veszélyéről, és lassan felnyitják a nyugat-európaiak szemét is.
Egy dologban igaza van a Mérce
szerzőjének: „egyszerűen az európai
társadalmak a bevándorlással megváltoztak: nem működhetnek tovább
olyan írott és íratlan szabályok szerint,
melyek egy teljesen más társadalomban számítottak természetesnek”.
Mi, magyarok pont ezt nem akarjuk.
Magyarország ezért nem hajlandó ehhez asszisztálni, sem kvótákkal, sem
a határok feladásával, sem a migráció
menedzselésével, sem a keresztény
önazonosság feladásával, akármilyen
politikai és gazdasági zsarolással és
fenyegetéssel is próbálnak minket sarokba szorítani.
Innen fúj ugyanis a szél, a brüsszeli
bürokraták és a hazai, népfrontos alkalmazottaik részéről egyaránt.
Magyarország Kormánya éppen
ezért állítja határozottan és megalkuvás nélkül: a migrációt nem menedzselni kell, hanem megállítani! Mert
aki a migrációt támogatja, az terrort,
keresztény- és zsidóellenességet és
mindennapos fenyegetettséget hoz az
európaiak fejére. Hány ártatlan áldozat
kell még ennek felismerésére?
A szerző az üldözött keresztények
megsegítéséért és a Hungary Helps
Program megvalósításáért felelős
államtitkár, a KDNP alelnöke
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különféle agyafúrt módokon szervezett – elnyomatást és a beolvasztási
kísérleteket.
A magyar múlt emlékezete, a hagyományok, a magyar szó és a hit
voltak azok az erős kötelékek, amelyek nem engedték őket elszakadni
ősi gyökereiktől, őseik örökségétől.
Ezáltal az elmúlt 100 évben sok
esetben „magyarabbak” tudtak maradni azoknál, akik itthon nem vetették meg a kádári gulyáskommunizmus és a „legvidámabb barakk”
nemzettagadó politikája által kínált
önkéntes identitáspusztítást.
Mi itt, Érden a bukovinai székelyek több évszázados kálváriáit ismerjük leginkább. Azonban szinte
mindnyájan, akik ma élünk, rendelkezünk olyan felmenővel, aki
az elszakított területeken élt – még
ha nem is konkrétan ide menekülő ősökről van is szó. Van azonban
a mai magyar társadalomnak egy
olyan rétege, amely erről nem hajlandó tudomást venni, és bezárja
saját magát, „magyarságát”, világképét a trianoni határok közé. Ám
egyikünk sem fordíthat hátat az
elszakított magyarságnak anélkül,
hogy saját hazáját és sajt őseit, történelmét meg ne tagadná.
A kopjafát most azért állítja az
Erdélyi Magyarok és Székelyek
Érdi Egyesülete, hogy erről soha ne
feledkezzünk el. Hála és köszönet
nekik ezért!
Bár az elmúlt 10 évben sikerült
megvalósítani a nemzet határokon
átívelő újraegyesítését és több mint
egymillió, magyar ősökkel rendelkező nemzettestvérünk visszahonosítását minden azzal együtt járó jog
megadásával, a fejekben még mindig sok a zavar ezen a területen. Tovább dolgozunk hát azon, hogy ez a
nagyra hivatott nemzet ne tűnjön el
a világ és az „eljövendő történelem”
térképéről.
Úgy gondolom, sokadmagammal
együtt bízom abban, hogy 2022-től
is olyan kormánya lesz Magyarországnak, amely ezt a nemzetmentő
és -gyarapító tevékenységet a következő évtizedekben is folytatni akarja és fogja.
Van erre reális esélyünk. A józan
mérlegelés azonban ma azt mondatja velem, hogy ehhez minden, nemzetben gondolkodó magyar embernek össze kell fognia, különben az
„eljövendő történelem” nem fogja
ismerni Magyarország és a magyarok nevét.
Isten áldja a magyar nemzetet!
A térség kereszténydemokrata
országgyűlési képviselője, a KDNP
frakcióvezető-helyettese október
25-én a trianoni békeszerződés
centenáriuma alkalmából állított
kopjafa avatásán mondta el fenti
beszédét Érden
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Farkas András:

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

Köszönjük minden forradalmárnak!

kapcsolattartás

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

Furcsa ünnep az idei. Megszoktuk, hogy
több mint 30 éve szabadon ünnepelhetünk. Természetessé vált, hogy utcára
vonulhatunk, úgy, ahogy 64 évvel ezelőtt
utcára vonultak szüleink, nagyszüleink,
hogy kifejezzék olthatatlan szabadságvágyukat. Most csak néhányan állhatnak
itt, közösségünk többi tagja írott formában találkozhat az itt elhangzottakkal,
illetve tévéfelvételről láthatja majd ezt a
megemlékezést. Ilyen időket élünk.
Idén egy láthatatlan ellenséggel küzdünk. Nem hallani a tankjai zúgását,
nem hallatszik sehonnan fegyverek zaja.
Csendesen gyilkol. Sokan legyintenek
rá, de egyre közelebb jön és bizony egyre
többünk közvetlen környezetében szed
szó szerint áldozatot vagy ejt sebet, okoz
maradandó egészségi károsodást. És ami
a legrosszabb benne, hogy szétválaszt
minket. Generációkat, sok esetben bejáratott baráti kapcsolatokat. Vasfüggönyt
épít a szomszédos országok felé és lezárja a határokat. És elülteti a félelmet a szívekben. Arra kényszerít, hogy eltakarjuk
az arcunkat és ezáltal nehezebben értsük, amit a másik mond nekünk. Hogy
inkább otthon maradjunk és kerüljük a
nyilvánosságot. Furcsa és ellentmondásos, de ezt az ellenséget azzal győzhetjük
le, hogy ezt önként vállaljuk.
Ez a helyzet megdöbbentően hasonlít
az 56 előtti elátkozott évekre és a sajnos utána következő hosszú, nyomasztó
évtizedekre is. Amikor a köztünk élő
ellenség szétválasztott minket. Generációkat, barátokat. Amikor a határokat
vasfüggöny zárta le. Amikor féltünk és
az arcunkat eltakarva súghattunk csak
valamit alig érthetően. Amikor inkább
otthon maradtunk. Most nem vonulhatunk az utcákra. Ilyen nem volt évtizedek óta. Mentünk, vonultunk, ha kellett
könnygázfelhőben, gumilövedékek és
kardlappal közénk rohanó lovasrendőrök
elől menekülve. De legalább mehettünk.
És ez a – reményeink szerint egyetlen –
furcsa október huszonharmadika talán
segít egy kicsit jobban megérteni 56-ot.
A szabadság vágyát. Akkor már tíz éve
pusztított a járvány. Kommunizmusnak
hívták.
Több mint tíz év után lassan úgy tűnt,
már egy életre így marad. Biztosan kerestünk túlélési technikákat, csendes
magányos meneküléssel, de féltünk,
hogy lassan elernyednek az izmaink és
beletörődünk, hogy ez a sorsunk. Aztán
egyszer csak váratlanul eljött az október.
Újra erő járta át a tagokat és a szabadság
illata volt a levegőben. Végre hallottuk
egymás hangját, nem a sorok között
kellett olvasnunk. Kimondtuk, őszinték
lehettünk, értettük végre, amit a másik
mond nekünk. Eltűntek a maszkok, a
ránk erőltetett szerepek maszkjai. Láttuk
egymás igazi arcát, kezdtük végre valójában megismerni egymást. Évek várakozása után végre összeértek a kezeink. És

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 –

lórra emlékeztetnek, a felénk eső oldalán
pedig egy többirányú repedés található,
amely kifejezi a forradalmunk szimbólumát, a lukas zászlót, és emlékeztet
Ferenc
bennünket arra, a kommunistaMegjelent
rendszer
pápa Laudato si´
alapjaiba az első hasadékot forradalmunk
kezdetű enciklikája
be. A felső
kőtömb
lángnyelvet
forA lelki-szellemivájta
környezetszennyezés
ellen
is védekezni
kell
mál, hogy kifejezze ezzel az 1956-os őszi
események lángját.
És idén megújítottuk az emlékmű környezetét is. Folytattuk a járda építését a
tömbházak irányából és azt szeretnénk,
ha egy-két éven belül elérne az egyetem
kapujáig. Összekötve nem csak a települést a hamarosan ugyancsak újjászülető
nagyon hittünk benne, hogy ez már így is kampusszal, hanem az egykori magyar
marad hosszú-hosszú időre.
katonai tábor bejáratát is az innen induOlyan helyen állunk, ahol különösen ló katonáknak állított emlékművel. A
sokat tettek ezért a szabadságért. Olyan kőtömbök és a járda közötti szabálytaemberekre emlékezünk, akik innen in- lan formájú felületet pedig macskakővel
dultak és az életüket áldozták a mi sza- burkoltuk le. És ennek is van üzenete.
badságunkért. Hiszen pontosan tudjuk Nem csak az ötvenes években jellemző
mindannyian: hiába jött még három útburkolatra emlékeztet minket, ameévtizednyi elnyomás, 56 októbere hely- lyen felmenőink vonultak fel azokban a
rehozhatatlan károkat okozott a kom- napokban, hanem ezek konkrétan olyan
munizmus falában. Az ő áldozatuk tehát piliscsabai kőkockák, amelyeket szovjet
nem volt hiábavaló. Ez az emlékmű a tankok koptattak.
piliscsabai kaszárnyából induló katonákMert ne feledjük, a Piliscsabán műnak állít emléket, akik a Magyar Rádió ködő magyar katonai tábort a forraépületéhez vezényeltek, majd ott a nép dalom leverését követően a piliscsabai
oldalára álltak, s közülük többen még emberek egyfajta büntetéseként átadták
aznap mártírhalált haltak. Október 23-án a szovjeteknek, akik egészen 1991-ig itt
16-20 harckocsival indultak el Piliscsabá- tartózkodtak településünkön. A gyakorról. Feladatuk az volt, hogy a Magyar Rá- latokhoz szolgáló harckocsikat vonaton
dióhoz vonulva megakadályozzák, hogy hozták Piliscsabára és vasúton szállítota tüntetők beolvassák a pontjaikat.
ták át azokat más helyszínekre is. RámAmikor odaértek, a piliscsabai tábor pák segítségével, a piliscsabai nagyálloparancsnoka, Solymosi János felmá- más mostani P+R parkolójának helyén
szott a Rádió erkélyére, hogy beszédet dübörögtek föl-le az elnyomás lánctalpas
mondhasson a tömegnek. „Mi katonák jelképei a vasúti kocsikra. Hogy aztán
vagyunk! Ide lettünk vezényelve rend- végigdöngetve Piliscsaba csendes utcáin
csinálásra. Nem akarjuk bántani önöket, emlékeztessenek minket arra, hogy ahol
nem akarunk erőszakot alkalmazni, de zsarnokság van, ott zsarnokság van. Ezek
értsék meg, nekünk a parancsot végre a kövek ott voltak a Vasút utca végénél az
kell hajtani. Szépen, békében hagyják el állomás közvetlen környezetében lévő
a rádió körzetét, kérem menjenek haza!” önkormányzati területen. Öt éve bontotHiába követelték a jelenlévő szovjet tuk el őket, amikor a Bajcsy-Zsilinszky
tisztek, nem engedte, hogy a katonái a út és Vasút utca felújítása megtörtént.
forradalmárokra lőjenek, sőt fegyvere- Ezeket a köveket bizony szovjet lánctaliket szép lassan szétosztották közöttük. pak koptatták itt, Piliscsabán még az én
Hatalmas bátorság kellett ehhez.
gyermekkoromban is.
Immár négy éve áll itt az emlékmű.
„Magyarország ma egy szabad ország.
Alapját egy tardosi vörös mészkőtömb Szabadon alkotunk, szabadon tanulunk,
adja, melyre bronz dombormű került szabadon szeretünk, szabadon élünk.
felhelyezésre. A bronztáblákat Kutas Néha érdemes megállni és emlékezni
László készíttette, a Magyar Rádió épü- azokra, akik ezt a szabadságot kivívták
letét örökítik meg, illetve megemlékez- nekünk.” Köszönjük nekik! Köszönjük,
nek Albecker Rudolf honvédról, Kőszegi Solymosi János! Köszönjük, Albecker
Imre szakaszvezetőről, Králl János őrve- Rudolf! Köszönjük, Kőszegi Imre! Közetőről és Szabó Kázmér honvédról, akik szönjük, Králl János! Köszönjük, Szabó
azon a napon, 1956. október 23-án a Rá- Kázmér! És köszönjük minden forradaldiónál mártírhalált haltak.
márnak, akik életüket adták a szabadsáA kőtömböket Szileszki Lajos kőfa- gunkért!
ragó lelte fel a tardosi kőbányában, ő
Ahol a hősöket nem felejtik, mindig
illesztette őket össze és helyezte fel rá- lesznek újak!
juk a bronztáblákat. A talpkő itt látható
formáját nem emberi kezek alkották, a
A szerző Piliscsaba polgármestere, a
természet formálta ilyenre. A kő három
KDNP Országos Elnökségének tagja
rétegből áll, amelyek a nemzeti trikoFORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

1956 hőseinek bátorságából erőt merítve kell
cselekednünk ma is

elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

A mai napon, 64 évvel a szabadMegjelent
Ferenc
ságharcba torkolló
forradalom
kitöpápa Laudato si´
résének napja után
azért gyűltünk
kezdetű enciklikája
össze,
hogy kell
emlékezzünk és lerójuk
zetszennyezés
ellen is védekezni
tiszteletünket az ismert és ismeretlen hősök előtt, azok előtt a fiúk
és lányok, nők és férfiak előtt, akik
félelmet nem ismerve, mindenüket
kockáztatva szembeszálltak a világtörténelem talán legsötétebb diktatúrájával. Ők, ha nem is ismerték Il�lyés Gyula szavait, zsigereik mélyen
tudták és mindennap éreztek: „ahol
zsarnokság van, ott minden hiába”.
Illyés Gyula: „Egy mondat a zsarnokságról” című költeményének sorai ma is hátborzongatóak. 1956-ban
viszont ennél sokkal többet jelentettek, a hétköznapi valóságot. Ez a kilátástalan, a magyarság többségének
rettegést és félelmet hozó politika, a
beszolgáltatásokkal, a padláslesöprésekkel, az erőltetett téeszesítéssel,
gulágjaival és a besúgók hadára épülő koncepciós perekkel tönkretette
Hazánkat. Így nem is csoda, hogy az
októberi budapesti események híre
szikraként lobbantotta be a helyi forradalmak lángját.
Néhány napig a pápaiak is megízlelhették a szabadság semmivel sem
összetéveszthető zamatát. A fennmaradt dokumentumokból és a ma
még élők visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy Pápán az építeni, a tenni
akarás, a szolidaritás és nem az erőszak határozta meg 1956 októberének felejthetetlen napjait.
Október 26-án tüntetés volt Pápán.
A forradalmi hangulatú tüntetők elfoglalták a rendőrség épületét és kiszabadították a börtönből a rabokat.
Másnap, szinte egyik pillanatról a
másikra megalakult a Pápai Forradalmi Tanács és 17 pontban megfogalmazta a helyi forradalmárok
követelését, amely egy modern, szociális piacgazdaságra épülő szabad
és független, nemzeti-keresztény
alapokon álló Magyarország reményét vetítette előre, melynek biztosítékát a szovjet csapatok azonnali kivonásában látták. Megértették, hogy
a rendszer kiszolgálóinak hatalma
csak addig tart, amíg a megszálló
csapatok el nem hagyják az országot.
1956. október 30-án, amikor
megalakult a Pápai Járási Nemzeti
Forradalmi Tanács, még lobogott a
remény lángja, de a változások tiszavirág-életűnek bizonyultak.
November 4-én az országot elözönlő szovjet csapatok Pápát is elérték.
Bekerítették, fegyverletételre kényszerítették katonáinkat, s ezzel Pápán
is elfojtották a forradalom lángját.

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 –

A megszálló csapatok november
4-ét követően felmorzsolták az ellenállást és kezdetét vette a restauráció,
a soha nem látott mértékű politikai
megtorlások időszaka. Minden eszközt felhasználtak, hogy befeketítsék, fasiszta lázadásnak bélyegezzék
56 tiszta forradalmát és mindent elkövettek annak érdekében is, hogy
végleg kitöröljék a nemzet emlékezetéből a szabadság felemelő érzését.
Az 56-os dicsőséges forradalmunk
nemcsak a szabadság, a függetlenség, hanem – Nagy Imre és főként
Bibó István révén – a nemzetben
gondolkodó baloldali politizálás
reményét is elhozta. A forradalom
eltiprásával azonban a Kádár János
vezette internacionalista kommunisták nemcsak hazájukat, hanem ezt az
eszmét, ezt a történelmi utat is megtagadták.
Nemzetáruló döntésük súlya
mind a mai napig olyan teher, amely
alól a hazai baloldal nem tud, de
nem is képes szabadulni. A jelenlegi baloldali politikusok világlátását
továbbra is ez a nemzetköziség, ez
a birodalmi gondolkodás határozza meg, hiszen többségük ma sem
csinál mást Brüsszelben, mint amit
annak idején Rákosi és Kádár tettek
Moszkvában.
Kritikátlanul támadnak minden
nemzeti-keresztény eszmeiséget és
gondolatot. Mindent elkövetnek keresztény-nemzeti alapokon álló tár-

sadalmaink átformálására, legyen
szó akár az illegális migrációról
vagy éppen a genderideológiáról.
Látnunk kell, hogy az emberek és
az eszközök ugyan változnak, de a
feltétel nélküli szervilizmus változatlan marad!
Sajnos a történelem ismétli önmagát!
Hiszen éppen az ötvenes évek koncepciós eljárásait idézi az a jelenlegi
gyakorlat, amelyet az európai balliberális oldal és az érdekeiket kiszolgáló hazai szövetségeseik folytatnak hazánkkal és Lengyelországgal
szemben.
A jogállamiság rendkívül fontos
fogalma napjainkra – eredeti jelentését már elveszítve – teljes mértékben
a baloldal politikai fegyverévé vált.
Oda jutottunk, hogy ma, amikor
senki sem vonhatja kétségbe, hogy
Hazánk jogállam a baloldal mégis e
fogalom ködös homályába burkolja
politikai támadásait. Ma ez a fogalom helyettesíti az egykoron hasonló
céllal alkalmazott reakciós erők kifejezést.
A mai baloldal eszméi, a multikulti
és az antirasszista mozgalmak ugyan
újabb, divatosabb csomagolást kaptak, de valójában ugyanolyan kollektivista, osztályharcos, ellentmondást
nem tűrő szemléletet tükröznek,
mint az 50-es évek megvalósult kelet-európai szocializmusa.
1956 hősei élet-halál harcot vív-

tak egy embertelen és igazságtalan
rendszer ellen. Az ő bátorságukból
erőt merítve kell cselekednünk, hiszen ismét kemény harcot vívunk.
A koronavírus-járvány első hulláma
során az ország sikeresen küzdött,
mert a kormány határozott cselekvése mellett mi magunk is képesek voltunk összefogni. Erre van szükség
ma is, de nemcsak a vírus, hanem a
nemzetünket, kultúránkat fenyegető
támadásokkal szemben is.
Erősnek, rendíthetetlenek kell maradnunk, és nem szabad felednünk az
56-os forradalom és szabadságharc
egyik emblematikus személyének,
Mindszenty József hercegprímásnak
igencsak aktuális gondolatát:
„A mi szívünk megremeghet a
nehéztől, az ismeretlentől, a lehetetlennek látszótól, Isten azonban az
egyének és nemzetek jövőjét sokszor
a lehetetlennek látszó holnapba rejti el; ezért nekünk kell nekilátnunk,
hogy azt összefogással előhozzuk!”
A magyarok Istene adjon ehhez az
összefogáshoz erőt és elszántságot
valamennyiünknek!

Az Országgyűlés alelnöke, a
KDNP Országos Választmányának
elnöke Pápán, az 1956-os
forradalom és szabadságharc
évfordulóján tartott megemlékezésen
mondta el fenti beszédét
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

FORRÁS:MTI

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

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

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést adta át Latorcai Jánosnak, az Antall- és Boross-kormány ipari és
kereskedelmi miniszterének, az Országgyűlés alelnökének (balra) és Surján Lászlónak, a rendszerváltást követő első szabadon választott kormány népjóléti
miniszterének, az Európai Parlament volt alelnökének
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az állami kitüntetések átadásán
október 22-én Budapesten emlékeztetett: történészek állítják, hogy a
kitüntetés egyidős az emberiséggel.
A kezdet kezdetétől van látható jele,
amivel az érdemeket, a hőstetteket
elismerték – fogalmazott a politikus.
Kiemelte: a kitüntetés az egyén számára fontos visszajelzés a társadalom, a nemzet, a haza részéről.
Az is fontos – folytatta a kormányfő-helyettes –, hogy az állam elismerje és kifejezze azt, ami érték, és
jelezze, „a társadalom ütőerén” tartja
az ujját. Kijelentette: a magyar állam
küldetése, célja, hogy a magyar nemzet fennmaradjon és a magyar emberek életminősége javuljon.
Ez akkor valósulhat meg, ha a magyar társadalom tagjai olyan értéket
állítanak elő, amely mindenki számára

értékgazdagodást jelent, és mindenkinek az életminőségét javítja. Ezek közé
tartozhat akár egy nagyszerű színházi
előadás, egy nagyszerű könyv vagy
egy templom építése, egy közösség lelkipásztori szolgálata – mondta. Semjén
Zsolt szerint az életminőség javítása
által a nemzeti büszkeség is erősödik.
„A magyar nemzet akkor tud fennmaradni, ha minden tagjában benne él a
tudat, hogy érdemes és büszkeség ehhez a nemzethez tartozni” – jelentette
ki a Semjén Zsolt hangsúlyozva, hogy
egy létszámában kis nép számára létkérdés az, hogy büszkeséget jelentsen
a tagjának lenni. „Nincs még egy nép,
amelyik létszámát tekintve annyi Nobel-díjast adott volna az emberiségnek, mint a magyarság, és nincs még
egy család, amely annyi szentet adott
volna a katolikus egyháznak, mint az
Árpád-ház” – tette hozzá.

„Az önök teljesítménye a saját
szakterületükön olyan érték, ami a
nemzeti büszkeséget erősíti, és így a
magyar megmaradást is szolgálja” –
fordult a díjazottakhoz. Semjén Zsolt
kitért arra is, hogy mivel a világjárvány miatt elmaradt a kitüntetések
átadása, most három nagy nemzeti
ünnep „találkozik”: az augusztus 20ai, hiszen a Szent István-napi kitüntetések átadása történik most; a március 15-ei, ugyanis a mai kitüntetési
rendszer az 1848-ason alapszik, és az
október 23-ai – hiszen ezt ünnepet
tartjuk éppen – fűzte hozzá. A miniszterelnök-helyettes rámutatott: ebben „mély szimbólum” jelenik meg: a
három ünnep más történelmi korban,
más történelmi kihívások között, de
lényegében ugyanarról szólt.
Szent István alatt a feladat az volt,
hogy a kereszténység felvételével

kapcsolódjanak szervesen az európai civilizációhoz, és hozzák létre a
szuverén magyar államot. Ez létre is
jött – rögzítette, hozzátéve: 1848-ban
ugyanez a feladat volt, akkor úgy hívták, hogy „haza és haladás”, vagyis a
független magyar állam megteremtése és a polgári átalakulás. 1956-ban is
pontosan ugyanez volt a cél, a nemzeti szuverenitás visszaállítása, hogy
menjenek ki a megszálló szovjet csapatok, tartsanak szabad választásokat, legyen demokrácia – mondta.
Ez a magyar megmaradás parancsa, azaz két dolgot kell egyszerre
megtenni: a nemzeti szuverenitás védelmét és egyúttal az „idők élén járni”. Minden díjazott a saját területén,
a saját hivatásában, küldetésében ezt
teljesíti – hangsúlyozta a kormányfő helyettese, köszönetet mondva a
rendkívüli teljesítményért.

Simicskó István: Nem feledjük
a határon túli magyarok
önrendelkezésének ügyét!
Erdélyben és Magyarországon több száz helyen gyúltak őrtüzek a Székely
autonómia napján, amit október utolsó vasárnapján tartanak.
Diósdon Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője is részt vett a Székely
autonómia napjának alkalmából megtartott, a koronavírus-járvány miatt
szűk körű megemlékezésen, mert – mint közösségimédia-bejegyzésében
hangsúlyozta – „úgy hiszem, hogy a székelyek és a határon túli magyarok
önrendelkezésének ügyét sohasem szabad elfelejtenünk”.

H AZÁNK
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hazank@kdnp.hu

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

S-JÚNIUS
Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

em – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
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