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Tíz év – A kereszténydemokrata
kormányzás
sikerei
és
perspektívái
Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
A Kereszténydemokrata Önkormányzati Tanács (KÖT) őszi ülésére október első napján került sor Győrben, ahol kormányzati szereplők, illetve a
KDNP országos vezetői tartottak színvonalas előadásokat a kormányzati eredményekről, tapasztalatokról, tervekről az önkormányzatokban dolgozó
kereszténydemokrata politikusoknak.

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 érdekéPergel Elza
Veres András
Simicskó István, Dézsi Csaba András, Seszták Oszkár
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25A KERESZTÉNYeseményeire, de beszélnek a jövő vévé vált. Ez azonban csak akkor fe- Ezt mutatta meg nekünk Győr városa
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
DEMOKRATA POLITIZÁLÁS kihívásairól is, különös tekintettel a lelhet meg korunk kihívásainak és a egy évvel ezelőtt.
az ügyvezető
alelnöki státusz.
HELYI PERSPEKTÍVÁI
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aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki
világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan
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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 –

bízták ránk ezt az örökséget, s ezt tovább kell adnunk – emelte ki Simicskó István.
A mi államfelfogásunk tehát egy
erős, nemzetmegtartó, emberközpontú, családokat védelmező állam, és
akármilyen veszélyt – járványt, politikai vagy gazdasági nyomást – tapasztalunk, nem szabad engednünk, mert
különben elveszítjük a reménységet
és még a lehetőségét is annak, hogy
megtartsuk ezt az országot magyarnak. „Folyamatos küzdelemben ki kell
állnunk az értékeink megvédésében.
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A cikk
folytatása
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ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon
2020. 10.–
28.
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Kormány, párt, frakció

Pázmány Péter életműve a kereszténység
és a magyarság egységének iskolapéldája
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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 –

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Pázmány Péter Katolikus Egyetem által szervezett Pázmány-nap október 14-ei, budapesti rendezvényén
kiemelte: az egyetem névadója iskolapéldája annak, hogy a kereszténység és a magyarság nem egymással szemben áll, hanem egymásra utalt, egymásra irányul.
FORRÁS:MTI

HAZÁNK – MTI

Semjén Zsolt ünnepi beszédében
kitért arra: a kereszténység mindig
tisztában volt azzal, hogy a nemzeti lét érték. Kifejtette: a keresztény
gondolkodás két tévedést utasított el
mindig. Az egyik nem tekinti értéknek a nemzeti létet, avíttnak tartja,
hogy magyarok, lengyelek, horvátok,
németek, franciák vagyunk. Azt állítja, „az igazi entellektüel, aki européer”, nemzeti hovatartozás nélkül.
A miniszterelnök-helyettes azt
mondta: nem tudja az emberiség nagyobb „elszegényedését” elképzelni,
mintha a magyar nem lenne magyar,
a német nem lenne német, a francia
nem lenne francia. Az emberiség értékgazdagsága épp a nemzetek sokszínűségében áll – tette hozzá.
A másik tévedés – amely szintén
szemben áll a keresztény hagyomán�nyal – a sovinizmus, amely tagadja egy
másik nemzet jogát a létezéshez. A keresztény gondolkodás azt vallja, hogy
minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték. Minden nemzetnek küldetése, hogy a saját értékeit megőrizze,
kimunkálja és felmutassa, ez az az ajándék, amelyet az egyetemes emberiségnek adhat – fejtette ki Semjén Zsolt.
Pázmány Péter egész életében a
kereszténység, a katolicizmus és a

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

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

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´

ke, az egyetem nagykancellárja
arról
kezdetű enciklikája
beszélt: a katolikus
egyház
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell Magyarországon is tudatosan részt akar venni a
katolikus, illetve a keresztény értékrend iránt érdeklődő családok gyermekeinek nevelésében. Ezért vállal
részt a köz-, a szak- és az egyetemi oktatás munkájában. Az MKPK elnöke
szerint gyakran éppen azok támadják
a keresztény értékrendet és annak követőit, akik a szellem és a személy szabadságát vallják; „maguknak elfogadottságot és szabadságot követelnek,
míg ők nem toleránsak a keresztény
értékrendet követőkkel szemben”.
vonják a kereszténység alapvető üzeEzért – folytatta – a katolikus egyenetét, értékeit. Úgy fogalmazott: so- tem nagy kihívás előtt áll. Oly módon
kan szeretnék, ha az egyház egyfajta kell a hit ismereteit bemutatnia és
„jótékonysági NGO-ként” működne. elfogadtatnia, hogy azt a hallgatók
Kiemelte: a keresztény civilizáció szabadon, önként kövessék. Ehhez
nagyon értékes örökség, de önmagá- „kiváló tudású és hitvalló professzoban csak örökség. Ahhoz, hogy élő rokara és oktatókra van szüksége”,
valóság legyen, keresztény hittel kell akiknek segítségével ki lehet alakítamegtölteni a keresztény civilizáció ni azt a szellemi és lelki közeget, ahol
keretét. A miniszterelnök-helyettes az értelem és a hit megtalálja a maga
kifejezte a magyar kormány elkötele- harmóniáját.
zettségét a Pázmány Péter Katolikus
Ez a közeg tudja biztosítani a „kaEgyetem támogatása mellett, hogy tolikus kultúra fejlődését és megerőaz intézmény be tudja tölteni azt a södését, és ez tud dinamikus erőt adni
szerepet, amelyet Pázmány Péter óta annak a társadalmi párbeszédnek is”,
mindig is betöltött.
amelyre nagy szüksége van MagyarVeres András, a Magyar Katolikus országnak és Európának – tette hozzá
Püspöki Konferencia (MKPK) elnö- Veres András.
– 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

magyar nemzet szolgálatában állt,
a magyarság egységéért dolgozott –
mondta. Kitért arra is, hogy Pázmány
Péter egyúttal „nyelvzseni” volt, aki
a magyar nyelvet úgy alakította, hogy
minden gondolatunkat kifejezhessük.
Elsőként írt az iszlám veszélyről, művei érték- és időtállóak. Olyan nyelvet
adott, amely a történelem politikai
viharai között is alkalmas volt a magyarság megőrzésére, történelmi és
kulturális identitásának tudatosítására, megélésére – hangsúlyozta.
Azt mondta: ma a keresztény civilizáció támadás alatt áll. Az iszlám
térfoglalása látható, és a több évszázados keresztényellenes „mesterkedés” következtében sokan kétségbe

Egyszerűsítés, tehercsökkentés irányába
mutat az adócsökkentési javaslat

Nacsa Lőrinc (képünkön) az adótörvények
módosításáról szóló októberi országgyűlési
vitában elmondta: 2021 második felétől – az
online pénztárgépek adatai alapján – az adóhatóság készítené el a vállalkozásoknak az
áfabevallást. Ez a gazdaság fehérítéséhez és a
vállalkozások digitalizációjához is hozzájárul.
A kisvállalati adó (kiva) alkalmazási lehetősé-
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ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

gét is bővítik, a mostani 1 milliárdról 3 milliárd forintos bevételi értékhatárig terjesztik ki
– ismertette a kereszténydemokrata politikus.
A törvényjavaslat azt is rögzíti, hogy
2021-től ténylegesen adómentessé válik a
pálinkafőzés, ami „magyar győzelem” –
hangsúlyozta Nacsa Lőrinc. A dohányzás
visszaszorítása érdekében a dohánytermékek
jövedéki adója két lépcsőben nő.
Nacsa Lőrinc hangsúlyozta: a kormány
elkötelezett, hogy javítsa a kistelepüléseken
élők életminőségét, a cél a falvak népességcsökkenésének megállítása, ehhez pedig az
kell, hogy a vidéken élők is hozzájuthassanak
azokhoz a lehetőségekhez, amelyek a városiaknak rendelkezésre állnak. Ezért is indult
el a Magyar falu program, amelynek része
például a kistelepülések infrastrukturális
fejlesztése, a falusi egészségügyi fejlesztési
program – közölte.
Hozzátette: nem volt ez mindig így, 2010
előtt a baloldali kormány a kistelepüléseken
iskolákat, háziorvosi rendelőket, vasútvonalakat zárt be.

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 –

Hollik István: Gyurcsány Ferenc
legalább ne gátolja a védekezést!
Hollik István a koronavírus-járvánnyal összefüggésben
arra kérte Gyurcsány Ferencet, „ha már nem akarja segíteni a védekezést, legalább ne gátolja azt”.
Hollik István a DK elnökének arra a videófelvételére reagált, amelyben Gyurcsány Ferenc kijelentette: amennyiben
a kormány nem tesztel eleget, akkor leállhat az egész ország. Ezért a DK követeli az ingyenes koronavírus-tesztet.
Hollik István közölte: Gyurcsány Ferenc egy újabb videóval állt elő, amelyben megint a koronavírus elleni védekezést támadja és ingyenes tesztet követel.
„Gyurcsány Ferenc persze tudja, hogy minden teszt ingyenes, amelyet orvos ír elő, márpedig a legtöbb teszt
ilyen” – fogalmazott a kereszténydemokrata képviselő. Kiemelte, a DK elnökének nyilatkozata újabb bizonyíték arra,
hogy a baloldal azon dolgozik a járvány kitörése óta, hogy
gátolja a sikeres védekezést.
A baloldal nem szavazta meg a koronavírus-törvényt, pedig szükség lett volna rá, majd kamuvideókkal, álhírekkel
és rémhírterjesztéssel támadták az egészségügyet – sorolta, hozzátéve, hogy az ellenzéknek emellett még arra is volt
ideje, hogy „külföldön támadják hazánkat”.
Hollik István aláhúzta, a baloldal a járvány első és második hullámában is bebizonyította, ha baj van, rájuk nem
lehet számítani.

2020. 10. 28. 10:14

AZÁN

ág

Kormány, párt, frakció

H AZÁNK

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

3

Európában létezik szellemi természetű keresztényüldözés

S-JÚNIUS

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

kapcsolattartás
A nemzeti-keresztény
oldalon óriási felháborodást váltott ki ez év tavaszán a Népszavában megjelent, Jézus Krisztust gúnyoló karikatúra. A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezető-helyettesét, Vejkey Imrét (képünkön) arról kérdezte a Magyar Hírlap, miért indított személyiségi jogi
pert a lappal, valamint a karikatúra készítőjével, Pápai Gáborral szemben.
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 –

– Miért érezte úgy, hogy a karikatúra miatt a bírósághoz fordul?
– A kérdést egy kicsit messzebbről
Megjelent
Ferenc
közelíteném meg.
Onnan
indulnék,
pápa Laudato si´
hogy létezik egy
keresztény
emberkezdetű
enciklikája
kép,
mi emberképünk,
amely arra
mi környezetszennyezés
ellen isavédekezni
kell
épül, hogy az ember Isten képmására és hasonlatosságára teremtetett.
Ezért a keresztény ember nem önmagáért él, hanem Isten dicsőségére, felebarátaiért. Ez egy határozott
erkölcsi tengelyen és renden nyugvó,
közösségelvű emberkép, ahogy a mi
keresztény gondolkodásunk is ilyen
közösségelvű. Ezzel szemben létezik
egy pusztán énközpontú, liberális
„kulturális forradalmi” emberkép,
ahol a közösség nem számít, legyen
az keresztény hitbéli, nemzeti vagy
családi közösség, sőt a közösségi érték üldözendő. Ők velünk szemben
egy atomizált, énközpontú és lélektelen társadalomban érdekeltek. Lebontják a hit, a nemzet és a család
kötelékeit. Kulturális forradalmuk
formálisan az ember kötelékek alóli
felszabadításáról szól, de valójában
keresztény szemmel nézve ez az embernek a „bűn zsoldja alá” kényszerítése. A pert azért indítottam, mert
a karikatúra, a Népszava segítségével, utat nyitott a kereszténységet
kigúnyoló, a hitünket semmibe vevő
kulturális forradalmi eszmének.
– Úgy érzi, hogy a karikatúra sérti
a teljes keresztény közösséget?
– A közlés tartalmát tekintve nem
tisztességes, nem tartja tiszteletben
keresztény közösségünk törvényes
jogait és méltóságát. Szándékosan
a megfeszített Jézus Krisztust gúnyolja ki, ráadásul olyan szöveggel,
hogy „Alapbetegsége függőséget
okozott”. Ez a karikatúra így azt
sugallja, hogy az a személy, akit mi,
keresztény hívők isteni személyként

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

tisztelünk, a legfőbb jó megtestesülésének tartunk, valójában nem isteni lény, és nem is a legfőbb jó, csak
egy „beteg ember”, aki „ráfázott”.
Ez már túlmegy a véleménynyilvánítás szabadságán. Nem kérünk
az ő eltorzult világukból, még ha a
vélt szólásszabadság mögé bújnak is,
hiszen nem szólásszabadság mások
vallási meggyőződésének a sértegetése.
– Ez a véleménynyilvánítás határairól szól, vagy tágabb összefüggést is felfedez?
– Egyértelműen azt a korszakot idézi, amikor a Népszava címlapján
első mondatként az szerepelt, hogy
„Világ proletárjai, egyesüljetek!”
– Úgy látja, erre törekszik a rajz
készítője?
– Igen, a fenti jelmondat értelmében a liberálisok a teljes baloldallal
egyesülve igyekeznek elfoglalni az
egész kulturális teret. Térfoglalásu-

kat pedig a keresztényellenesség jellemzi, ebből következően pedig az,
hogy intoleránsak a mi értékeinkkel
szemben. Az ő kulturális forradalmukban, az általuk előírt érzékenységi tengerben nincs helye a hívő
embereknek, ezért gyalázzák Jézus
Krisztust és a keresztény szimbólumainkat. Kulturális forradalmukban
bárkit „keresztre feszítenek”, aki
ellenáll, aki másként gondolkodik.
Mindenki veszélyes, aki nem az ő
értékrendjüket követi. Céljuk a keresztény civilizációnk felforgatása.
Lényegében „kulturális terrorizmus” zajlik, a keresztény értékrend
szerinti jó nem jó, a rossz pedig nem
rossz, sőt azt mondják, hogy amen�nyiben a deviancia előreviszi a harcukat, akkor a deviáns cselekedet jó.
Ennek jegyében támogatják nemzetállami szuverenitásunk átengedését
internacionalista intézményeik részére, ahol már nincs vallás sem.

– Megállítható ez a folyamat?
– Az egyetlen kiút a kulturális szabadságharc, amelyet mi, magyarok már tíz
éve vívunk. Ezért támad
bennünket a „BSS-triumvirátus”, azaz a Brüsszel–
St r asbou rg– Soros-i ntézményrendszer.
– Látjuk, hogy a keresztényüldözés napjainkban a
világ számos területén zajlik. Eszerint nemcsak fizikai, hanem szellemi üldöztetésről is beszélhetünk?
– Pontosan így van. Amellett ugyanis, hogy naponta
átlagosan nyolc keresztényt
gyilkolnak meg hite miatt
a világban, és mintegy 260
millió hívő van kitéve üldöztetésnek, létezik egy szellemi természetű keresztényüldözés is, ami nem
távoli országokban, hanem többek
közt a keresztény gyökerű Európában is zajlik. Ez folyik hazánkkal
szemben is, mert fontosnak tartjuk a
nemzeti–keresztény értékeinket, és
kiállunk mellettük.
– Mi lehet mindezzel a balliberális
oldal célja?
– A céljuk az, hogy démonizálják
a keresztény világot, és felépítsék a
maguk által humánusnak vélt istentelen új világot, amely felhagy mindazzal, amit mi értéknek tekintünk.
A látszattolerancia fegyverével szakítanak a hagyományos keresztény
erkölcsiséggel, és kigúnyolnak minden olyan vallási szimbólumot, ami
számunkra fontos, így a keresztet is.
– Mikor születhet ítélet az ügyben?
– Tartok tőle, hogy ez is elhúzódik,
tudomásom szerint az ügyet ősszel
tárgyalja a Fővárosi Törvényszék.

A Hungary Helps élelmezési segéllyel támogatja
a közel-keleti és afrikai keresztény közösségeket
A koronavírus-járvány, valamint a természeti katasztrófák következményei hatványozottan érintik a krízisövezetekben élő, halmozott humanitárius válsághelyzeteket, és gyakran terrorfenyegetést elszenvedő keresztényeket, ezért a magyar kormány Azbej Tristan (képünkön)
javaslatára, a Hungary Helps Program keretében élelmiszer-segélyezési célú adománnyal támogatja a szíriai, libanoni, kongói és nigériai
keresztény közösségeket.
Az 52 millió forint összértékű magyar támogatásnak köszönhetően
a helyi egyházak tartós élelemmel tudják ellátni az élelmiszerválságoknak leginkább kitett híveiket. A Hungary Helps Program alapelve,
hogy a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, nem a bajt idehozni.
Ez az adomány is hozzájárul a válságövezetekben élők helyben maradásához, és ezáltal a hazánkra nehezedő migrációs nyomás csökkentéséhez.
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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 –

Kereszténydemokrata elvek és gyakorlat a kormányzásban és önkormányzatokban

A Kereszténydemokrata Önkormányzati Tanács (KÖT) őszi ülésére október első napján került sor Győrben, ahol kormányzati szereplők, illetve a KDNP
országos vezetői tartottak színvonalas előadásokat a kormányzati eredményekről, tapasztalatokról, tervekről az önkormányzatokban dolgozó
kereszMegjelent
Ferenc
pápa Laudato si´
ténydemokrata politikusoknak.
kezdetű enciklikája
FORRÁS:MTI

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

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

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.

HAZÁNK

harmada ezekhez az intézményekhez
köthetők.
Soltész Miklós, a KDNP alelnöke,
a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az értékteremtő helyi és országos
politikáról beszélt előadásában. Mint
emlékeztetett, a kommunizmus ideje
alatt 8 katolikus, egy református és egy
izraelita felekezetű iskola működött
Magyarországon, ennek megfelelően
csak néhány ezer diák járhatott egyházi
iskolába. A rendszerváltás óta ez folyamatos emelkedésnek indult. Az elmúlt
10 éves Fidesz–KDNP-kormányzás
alatt az egyházi iskolák létrejöttének segítése még jobban felgyorsult. Ma már
a köznevelési intézmények 14 százaléka
egyházi fenntartású. Sőt, sok helyi közösség szeretné, ha a szülői igénynek
megfelelően iskolájuk fenntartója valamelyik egyház lehetne. Ezzel párhuzamosan az egyházi iskolákba jelentkezők
száma is megnőtt, van, ahol tízszeres
túljelentkezés tapasztalható. Míg 2010ben alig 110 ezer, addig 2020-ban már
a duplája, 220 ezer gyerek jár egyházi
óvodába, iskolába.
„A templomépítések és -felújítások
terén is nagy munkát végeztünk az
egyházakkal, egyházi közösségekkel
együttműködésben: az elmúlt tíz évben
mintegy 3000 templom újult meg és
130 új épült Magyarországon és a Kárpát-medencében. A nemzet szellemi és
lelki megújításában fontos az egyházak
szerepe, melynek látszanak az eredményei. Nemcsak a templomokat akarják
megtartani, hanem a közösséget – kiemelten az ifjúságot – is szeretnék formálni, nevelni, segíteni” – hangsúlyozta
Soltész Miklós.
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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

Folytatás az 1. oldalról
VIRÁGZÓ FALUSI ÉS
TANYAI ÉLETFORMA
Nagy István agrárminiszter a helyi
közösségek megerősítéséről, a vidékfejlesztés jövőjéről számolt be. Kiemelt
kormányzati cél a helyi közösségek, a
saját sorsát kezében tartó, döntéseiért
felelősséget vállaló vidéki polgárság
megerősítése – jelentette ki a miniszter.
Szólt a fásítási programról. „Aki fát
ültet, bízik a jövőben” – fogalmazott.
Ilyenkor az ember eltűnődik azon, vajon 30-50 év múlva milyenek lesznek
azok az emberek, akik ezeknek a most
elültetett fáknak az árnyékában fognak
hűsölni? Lesz-e falu, templom, falusi iskola? „Azért vagyok itt, hogy azt
mondjam: igen!” – tette egyértelművé
a tárcavezető. Mindennap ezért kell
dolgoznunk. Kultúránk vidékről táplálkozik, egy egészen tiszta falusi erőből,
amelynek alapja ezer éve létezik. Sokszor kellet újrakezdenünk történelmünk
folyamán, de erre az alapra mindig építhettünk – fogalmazott, kifejezve azon
meggyőződését, hogy van jövőjük ezeknek a településeknek. Külön szólt az újra
virágzásnak induló tanyai életformáról.
Ez a településtípus általános vélemény
szerint a rendszerváltás, de még az ezredforduló idején is halálra ítéltnek számított. Ma azt látjuk, hogy a tanyai népesség 55 %-a nem ott született, vagyis
a modern tanyai életforma népszerűvé
vált. Részben az ideköltöző új tanyai népesség teremtette meg a kézműves piacokat, a kézműves gasztronómiát, ezért
sokat köszönhetünk nekik.
Az agrárminiszter nem hallgatta el
ugyanakkor azokat az ésszerűtlen intézkedéseket, melyeket az uniós bürokrácia
próbál ránk erőltetni például állatjóléti
intézkedés címén. Ez versenyhátrányba
hozhatja a magyar termelőket. Példa-

Nagy István
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Semjén Zsolt, mögötte Seszták Oszkár (balra) és Simicskó István
ként említette, hogy a mélyalmos tojás
előállítását írnák elő, ami háromszoros
fogyasztói árat eredményezne, miközben Ukrajnában EU-s támogatásból
a kontinens legnagyobb tojástermelő
üzemét valósítanák meg, természetesen
ketreces baromfitartással. Lenne tehát
olcsó tojás, de ez csak importból származhatna.
A magasabb életminőséget, szolgáltatásokat nyújtó magyar vidék jövőjét
akkor helyezzük biztos alapokra, ha
a hazai és uniós forrásokkal gazdaságélénkítő beruházásokat, a befektetők
számára pedig vonzó beruházási környezetet teremtő fejlesztéseket támogatunk – mondta a miniszter. Nagy
István arról is beszélt, hogy jelenleg 310
termelő piac működik országszerte, a
„Helyi piacok és közétkeztetés fejlesztése” című felhívás keretében pedig
395 kérelmet támogatott az agrártárca.
Emellett a minisztérium a „Településkép, közösségi tér fejlesztése” című
felhívásra beérkezett 452 támogatott
kérelmen keresztül mintegy 15 milliárd
forinttal segítette azokat a beruházásokat, amelyeknek köszönhetően falvaink,
vidéki városaink mindinkább felvehetik
a versenyt életminőségben Európa településeivel.
Kifejtette: fontos, hogy a fiatalok
meglássák a vidék szépségét, a mező-

gazdaságban rejlő lehetőségeket. Az
élhető környezet és az összetartó helyi
közösség egyaránt arra ösztönzi a fiatalokat, hogy itthon maradjanak, Magyarországon dolgozzanak, szülőföldjükön
alapítsanak családot és a hazájukban
boldoguljanak – hangsúlyozta az agrárminiszter.
KOMOLY EREDMÉNYEK
A SZOCIÁLIS SZFÉRÁBAN
ÉS AZ EGYHÁZAK
TÁMOGATÁSÁBAN
Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma (EMMI) szociális ügyekért felelős államtitkára a közösségteremtés, felelősségvállalás, szociális
gondoskodás témájában tájékoztatta a
konferencia hallgatóságát. Elmondta,
hogy széleskörű a szociális területen
dolgozók tevékenysége a hajléktalan-ellátástól az időgondozáson át a gyermekvédelemig.
Százezren dolgoznak a szociális ellátórendszerben, s körülbelül 800 ezer fő
érintett valamilyen formában az ellátásban, melyet állami, önkormányzati,
egyházi vagy civil fenntartó működtet.
Az elmúlt tíz év eredményei között
említette, hogy két és félszeresére nőtt
a szociális normatíva összege, a szociális területen dolgozók átlagbére pedig
120 százalékkal emelkedett (2002 és ’10
között, a balliberális kormányok idején
mindössze 58 százalékos béremelés volt).
A megváltozott munkaképességűek
közül 150 ezer embert sikerült visszavezetni a munkaerőpiacra, a cél, hogy ez a
szám a kétszeresére emelkedjen.
A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban elmondható, hogy jól vizsgáztak a
szociális intézmények: az országosan
mintegy 1600 intézménynek mindössze
három százalékába jutott be a vírus. A
fővárosi fenntartású intézmények kevésbé teljesítettek jól: a halálesetek két-
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híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

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

A BALOLDALI MÍTOSZOKAT
A KORMÁNYZATI SIKEREK
CÁFOLJÁK
Rétvári Bence, a KDNP alelnöke, az
EMMI miniszterhelyettese, parlamenti
államtitkár Test és lélek – erősödő emberi erőforrások Magyarországon címmel foglalta össze, milyen pozitív tendenciák láthatók az utóbbi időszakban,
és hogy milyen baloldali mítoszokat
döntenek le a számokkal alátámasztott
eredmények. Olyan, korábban egyre
romló mutatókon változtatott a tudatos
családbarát kormányzás, mint például
a házasságkötések száma. „A házasság
adja a biztonságot jelentő alapot a gyermekneveléshez – ezért is örvendetes a
házasságkötések számának emelkedé-
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rendezett társadalom csökkenése.
se és a válások számának
alakításáért
Sorskérdés
számunkra
a demográfia,
édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
a gyermekvállalási
kedv növekedése,
ebben a kérdésben is látszik javulás az
elmúlt évekhez képest” – hangsúlyozta
Rétvári Bence.
A teljes termékenységi arányszám
2010 és ’19 között 1,25-ről 1,54%-ra nőtt,
a csecsemőhalandóság közel felére esett
vissza, s 36 %-osMegjelent
csökkenés
tapasztalFerenc
pápa Laudato si´
ható az abortuszok
számában
kezdetű
enciklikája is. A megszületett
gyermekek
47,9 %-a 2010-ben
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
házasságon kívül jött világra, 2020-ban
ez az arány 39 %-ra csökkent (összehasonlításul: Franciaországban jelenleg 60,
Svédországban 55 % az arány).
A fejlődés 2010 óta az élet minden
területén tapasztalható – derült ki az államtitkár által ismertetett statisztikából.
Az egészségben eltöltött évek száma
a 2010-es 57,4 évről 2020-ra 61,1 évre
nőtt, ezzel megelőzzük Dániát, Ausztriát, Hollandiát, mely országokban a bevándorlók nagy száma – és életminősége – miatt jelentősen romlott ez az adat.
A javuló tendenciában a sokszor bírált
kormányzati intézkedések – sportra fordított támogatás, mindennapos iskolai
testnevelés, mentőállomások, kórházak,
orvosi rendelők felújítása vagy épp az
iskolai reformmenza – éreztetik hatásukat. Persze a baloldali mítoszokkal
szemben az egészségügyre is sokkal
több jut, mint a szocialista kormányzás
idején: 2010-ben 1197, ma pedig már
2112 milliárd jut erre az ágazatra. Éves
szinten 25 %-kal több magyar fiatal
szerez orvosi diplomát. Kevesebb orvos
vállal külföldön munkát, mint korábban, és az egészségügyben megindult a
bérfelzárkóztatás.
Rétvári Bence arra is rámutatott: a
legfejlettebb gazdaságú országokat tömörítő OECD-államok átlagát többszörösen meghaladó mértékben, 4%-kal
nőttek 2012 és 17 között az oktatásra
szánt költségvetési kiadások. Ezt a
diákok és szüleik is érzékelik a mindennapokban: a minden iskolásnak
járó ingyen tankönyv jelentős tehertől
szabadította meg a családokat. És ma
kétszer annyi gyermek kap ingyen vagy
kedvezményes étkezést az iskolában,
mint egy évtizeddel ezelőtt.
A számokon túl a szellemiségben is
komoly változás következett be: a Nemzeti Alaptanterv bevezetésével nő az oktatás színvonala és erősödhet a patrióta
szemléletű gondolkodás a köznevelésben – emlékeztetett Rétvári Bence.

Országdelemről
pcsőben
a. A Kejavasla1 nem

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

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

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
z anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan
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híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

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

KERESZTÉNYDEMOKRATA
ÉRTÉKEK HAZÁNK KÜL- ÉS
GAZDASÁGPOLITIKÁJÁBAN
Menczer Tamás, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatásért és
Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára előadásában
elmondta: a keresztény külpolitika a
nemzeti érdeket helyezi az első helyre,
korrekt a partnereivel (megadjuk a tiszteletet mindenkinek és ugyanezt el is
várjuk), segíti az elesetteket. Mivel egyik
ország sem képes a világ valamennyi
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problémáját és igazságtalanságát felszámolni, mi elsősorban az üldözött keresztények segítését vállaljuk. A magyar
kormány a Hungary Helps Programon
és külügyminisztériumi programokon
keresztül 2019-ben 92 milliárd forintot fordított 560 nemzetközi fejlesztési
projektre a világ 105 országában, elsősorban a Közel-Keleten és Afrikában.
Az államtitkár idézte Nikodémusz moszuli érsek magyarországi konferencián
elmondott szavait: Magyarország az
egyetlen, amely valódi segítséget nyújt,
és nem NGO-kon keresztül biztosít
forrásokat, hanem közvetlenül az érintett keresztény közösségeknek juttatja el
a támogatásokat. A magyar kormány tehát helyben segít a bajbajutottakon, de a
tömeges, illegális migrációt nem támogatja, mert az veszélyt jelent a keresztény alapokon nyugvó társadalmakra.
Európai szinten a liberális oldal azt
mondja, hogy a kereszténydemokrácia
idejétmúlt, nincs rá szükség. Ugyanakkor, ami értékes és értéket képvisel, az
nem lehet elavult – mutatott rá Menczer
Tamás. „A kereszténydemokrácia
nem a múlt, hanem a jövő, mert a közösség (benne a család) és a biztonság
megerősítését, valamint a munka becsületét jelenti” – fogalmazott az államtitkár, aki szólt a Magyarországra irányuló
beruházás-ösztönzés sikeréről, a munkahely-teremtés és a -megőrzés területén mutatkozó eredményekről is.
MI VAGYUNK HŰSÉGESEK
AZ EU ALAPÍTÓ ATYÁINAK
KERESZTÉNYDEMOKRATA
ÖRÖKSÉGÉHEZ
A KDNP Önkormányzati Tanácsa azért
választotta Győrt az októberi konferencia helyszínéül, mert a város a kereszténydemokrácia emblematikus helyszíne. 1947-ben Barankovics István itt
emelte fel a kereszténydemokrácia zászlaját, és Győr-Moson-Sopron megyéhez
kötődik Giesswein Sándor is, aki a kereszténydemokrata, keresztényszociális
politika nagy apostola és mintegy előfutára volt – hangsúlyozta előadásában

A konferencia résztvevői szelfit készítenek Semjén Zsolt pártelnökkel
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.
A kereszténydemokrata pártelnök elmondta: a KDNP az egyetlen történelmi párt a mai magyar politikai palettán.
Ráadásul 1944-es alapítása óta a párt
programja, politikája a kor kihívásaihoz igazítva, de mindig ugyanazon értékrend mentén fogalmazódott meg és
volt képviselve. „Mi ugyanúgy tudjuk
vállalni a ’44-es, a ’47-es, vagy akár az
1990-es pártprogramot” – mutatott rá
Semjén Zsolt. Kiemelte: nincs még egy
párt a KDNP-n kívül, melynek gyakorlatilag a teljes politikai programja megvalósult az elmúlt évtizedekben.
Az Unióban zajló vitákkal kapcsolatban Semjén Zsolt leszögezte: a KDNP
álláspontja szerint a brüsszeli Bizottság
nem főnöke a szuverén nemzetállamoknak, hanem szolgálóleánya. „A szuverén nemzetállamok nem valamilyen
provinciái egy birodalomnak, amelyet
Európai Uniónak hívnak, hanem épp
ellenkezőleg: vannak szuverén államok, melyek létrehoztak egy szervezetet, amit Európai Uniónak hívunk.”
Mint kifejtette, az EU intézményei
nem felettes szervei a szuverén magyar
Országgyűlésnek, Magyarországnak,
vagy akár a magyar kormánynak. Az
EU-s jog nem áll a nemzeti jog fölött,
csak abban az esetben, amit külön szerződésben vállalunk.
„Mi mindenkinek megadjuk a tiszte-

Mi fán terem a KÖT?
A Kereszténydemokrata Önkormányzati Tanács (KÖT) az alapszabály szerint a párt azon szerve, amely
összehangolja és segíti a KDNP programjának megvalósítását az ország
önkormányzataiban.
Megyénként
és a fővárosban önkormányzati bizottságok működnek, melynek tagjai
KDNP-s polgármesterek, alpolgármesterek, közgyűlési elnökök, alelnökök és tagok, továbbá kereszténydemokrata önkormányzati képviselők,
s az önkormányzati szakbizottságok
külsős szakértő tagjai. Maga az országos Önkormányzati Tanács a megyei
önkormányzati bizottságok elnökeiből
és a megyei bizottságok által delegált
tagokból áll.

A találkozók lehetőséget adnak arra,
hogy a KDNP vezető tisztségviselőitől,
kormányzati szereplőktől első kézből
kapjanak információt, illetve hogy
megosszák egymással önkormányzati
tapasztalataikat, javaslatokat állítsanak
össze a vezetőség felé. Nem utolsósorban az is fontos feladata az összejöveteleknek, hogy jó barátságok, és országot átszelő, valódi munkakapcsolatok
jöjjenek létre a kereszténydemokrata
önkormányzati szereplők között. Az
október 1-jei tanácskozásra KDNP-s
polgármesterek, alpolgármesterek, megyei közgyűlési elnökök és alelnökök,
önkormányzati képviselők és külsős
bizottsági tagok egyaránt érkeztek az
ország minden tájáról.

letet, és ugyanezt a tiszteletet várjuk el.
Ezért elfogadhatatlan, hogy Jourova biztos asszony sértegeti a magyar nemzetet,
sértegeti a magyar embereket, ezt visszautasítjuk” – tette hozzá. A kormányfő helyettese szerint ha a szuverén államok és
az EU valamely intézménye között vita
van, akkor azt az EU szerződéseiből fakadóan bíróság előtt kell rendezni. „Elfogadhatatlan, hogy addig csűrjék-csavarják a jogot, hogy végül valamely európai
intézmény fog dönteni. Ez ellentétes a
jogállamisággal” – fogalmazott.
Semjén Zsolt kritikával illette a kettős
mércét: miközben Magyarország minden létező jogállami feltételnek eleget
tesz, ez nem feltétlenül vonatkozik azon
tagországokra, amelyek Magyarországot támadják. Ha valamely magyarországi gyakorlattal szemben kifogás merül fel, akkor azt érvényesíteni kell az
összes olyan EU-tagországgal szemben
is, ahol a magyarországihoz hasonló
szabályozás van egy-egy kérdésben.
„Lehet az európai értékekre hivatkozni, de előtte tisztázni kell, melyek ezek
az értékek” – hangsúlyozta. Mint fogalmazott, egy kereszténydemokrata pártnak joga van arra, hogy európai értéknek tekintse például a kereszténységet, a
nemzeti kultúrákat, a családot és jogunk
van arra, hogy például az LMBTQ-nyomulást tekinthessük devianciának, és
mint keresztény ember, tekinthessük
azt bűnnek (megkülönböztetve a bűnös
emberben az embert, akit szeretünk a
bűntől, amit elvetünk).
Semjén Zsolt emlékeztetett: az EU
értékei alapvetően kereszténydemokrata értékek, s az Európai Uniót kereszténydemokraták hozták létre: Adenauer,
Schuman és De Gasperi. Ők két fundamentumra építették föl az Európai
Uniót: a keresztény civilizációra és az
európai nemzetek sokszínűségére.
„Tehát amikor mi a brüsszeli bürokráciával harcolunk, akkor mi vagyunk
hűségesek az alapító atyák örökségéhez.
A mostani bürokrácia egy olyan alma,
amely nagyon messze gurult az alapító
atyák almafájától. Ma az EU bűnben
él, de nem bűnben fogant. A mi küldetésünk, hogy visszatérjünk az alapító
atyák örökségéhez, a keresztény civilizációhoz, a nemzetek szuverenitásához,
a családhoz, a normalitáshoz” – zárta
beszédét a KDNP elnöke.
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Teljesen elfogadhatatlan a szexualitás
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Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

A Magyar Nemzet interjúja Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért
felelős államtitkárral, a KDNP alelnökével
FORRÁS:MTI

– Miért támogatja ilyen jelentősen az
állam az egyházakat Magyarországon?
– Fontos, hogy amikor egyházakról
beszélünk, nem papokról, lelkészekről,
hanem igen nagy létszámú közösségekről van szó. A magyar emberek nyolcvan százaléka a kereszténységet értéknek tartja, és majdnem hetven százalék
a magukat vallásosnak vagy a maguk
módján vallásosnak tartók aránya. Természetes, hogy támogatjuk az egyházakat, amelyek közfeladat-ellátása iránt jelentős a társadalmi igény. Kiemelkedő a
köznevelésben, a szociális és gyermekvédelemben, a karitatív munkában és az
egészségügyben végzett szolgálatuk is.
– Milyen formában segíti az egyházakat a kormány?
– Elsősorban a személyi jövedelemadó
egyszázalékos felajánlását lehet említeni: tíz év alatt négyszázezerrel nőtt az
erről rendelkezők száma. Ehhez jön egy
kiegészítő támogatás, ezeket felhasználhatják saját céljaikra az egyházak. A
közfeladatok ellátásához kapcsolódóan
ugyanazokat a támogatásokat kapják,
mint az állami vagy önkormányzati
fenntartású intézmények. Ezenfelül a
2010 előtt elhanyagolt egyházi óvodák
és iskolák, templomok és közösségi
terek felújítását, illetve újak építését is
támogatjuk. Mintegy háromezer templomot sikerült felújítani Magyarországon és a Kárpát-medencében, és 130 új
templom is épült.
– Az Európai Bizottság jogállamisági
jelentésében már nem említik az egyházak helyzetét. Mit szól ehhez?
– Lehet, hogy a Magyarországot hivatásszerűen besúgók, a Soros-hálózathoz
tartozók ezúttal elfelejtettek kritikát
megfogalmazni. Idehaza amúgy azok
támadnak minket ezen a fronton is,
akik, amikor kormányon voltak, elvonták a forrásokat, sőt azt sem adták oda
az egyházaknak, ami a törvény szerint
járt volna.
– Hogyan látja a konfliktust Iványi
Gáborékkal? Az ellenzék szerint kivéreztetik őket.
– Magyarországon 32 bevett egyház
van, ami nemzetközileg is kiemelkedő.
Iványi Gábor azért támad minket, mert
ők kikerültek ebből a kategóriából. Az
Alkotmánybíróság kimondta, hogy a
bevett egyházi jogállásra senkinek nincs
alanyi joga. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) több mint
hatmilliárd forintos kártérítés megállapítását kérte az Emberi Jogok Európai
Bíróságától (EJEB), de Iványi Gáborék
igényét még Strasbourgban is irreálisnak találták, a bíróság ennek csupán az
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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.

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´

– Mit szól hozzá, hogy András és Róna Tamás főrabbi
közti
kezdetű enciklikája
a baloldal felkarolta
a környezetszennyezés
vita oka az volt,
utóbbi
túl jó viA lelki-szellemi
ellen ishogy
védekezni
kell
MET ügyét?
szonyt ápolt a kormánnyal. Igaz ez?
– Sajátos pillanat volt, – A Mazsihisz belső vitájába nem szeamikor a baloldal vezé- retnénk beleszólni. Amikor a Mazsihisz
re, Gyurcsány Ferenc, az a Dohány utcai zsinagóga milliárdos
egyházellenes DK elnö- turisztikai bevételeinek járvány miatti
ke Iványi Gábor egyháza elmaradása okán támogatást vont el az
miatt támadott minket a Országos Rabbiképző – Zsidó Egyeparlamentben. Miközben temtől, az intézmény vezetése hozzánk
a baloldal szerint az egy- fordult. Mi megpróbáltunk segíteni,
házak nem nyilváníthat- innen ered a feszültség egy része. A
nak politikai kérdésekben másik a kecskeméti imaterem avatása,
véleményt, azt nem kifo- amelynek kapcsán az elnök úr ismét értgásolják, ha Iványi Gábor tüntetéseken hetetlen kijelentéseket tett. A kormány
szidja a miniszterelnököt és a kormányt nyitott az együttműködésre, de ehhez
vagy éppen Nobel-díjra jelöli Soros kölcsönös szándék kell.
Györgyöt. Mi ez, ha nem politizálás?
– Kereszténydemokrata politikus– A zsidósággal milyen a kapcsolata a ként mi a véleménye a közhangulatot
kormánynak?
borzoló LMBTQ-mesekönyvről?
– A magyarországi zsidóság vezetőivel – A szexuális identitás mindenkinek a
kiváló a kapcsolatunk, egyedül Heisler magánügye, ezért senkit nem szabad
elnök úr részéről kapunk nehezen ér- bántani vagy támadni. A homoszexutelmezhető kritikákat. A kormány zéró ális emberek döntő többsége nem akar
toleranciát hirdetett az antiszemitizmus botrányt kelteni, nem akar senkit sem
ellen, amelynek egyértelműek az ered- provokálni, ők ugyanúgy élnek közötményei. Ehhez képest a Mazsihisz el- tünk, mint bárki más. Viszont egészen
nöke például a Soros-plakátok kapcsán más kérdés, ha egyes, a homoszexuális
antiszemita indulatok keltéséről beszélt, embereket egyébként pajzsként haszBenjámin Netanjahu látogatásakor pe- náló csoportok erőszakosan akarnak
dig kijelentette, hogy Magyarországon homoszexuális propagandát ráerőltetni
a zsidók elkezdtek félni. A többi zsidó a fiatalokra, sőt már a gyermekeinkre
felekezet vezetőjétől és tagjaitól egé- is. Egyetértek Gulyás Gergely Miniszszen mást hallok, ők a zsidó élet rene- terelnökséget vezető miniszterrel, ez a
szánszáról beszélnek, és arról, hogy magatartás felveti a kiskorúak veszéhazánk ma az egyik legbiztonságosabb lyeztetése bűncselekményének gyanúország a zsidó emberek számára. Elké- ját. Egy felnőtt ember meg tudja ítélni a
pesztő, hogy a baloldal nyíltan vállal szexualitás kérdéseit, de a gyerekek még
nyilaspártokat és olyan, a zsidóságot nem képesek erre. Rendkívül felelőtlen
gyalázó politikusokat, mint Bíró Lász- és teljesen elfogadhatatlan rájuk erőltetló. Ezzel kapcsolatban alig törte meg a ni ezt akár az óvodában, az iskolában,
csendet az elnök úr. Ezt a kettős mércét akár a médián keresztül. Egy szűk, de
nem tudjuk elfogadni.
hangos és erőszakos csoport az, amely
– Egyes értelmezések szerint a Heisler ezt erőlteti.
– 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

egyharmadát ítélte meg. Az EJEB az
ítélet indoklásában megállapította, hogy
az államnak joga van eldönteni, mely
vallási közösségekkel kíván együttműködni a közfeladatok ellátása terén.
Az ítélet után az állam két részletben
majdnem 2,2 milliárd forintot fizetett ki
a MET-nek, ezzel eleget tett az ítéletben
foglaltaknak, egyetlen fillérrel sem tartozik. A MET azóta is fenntart köznevelési és szociális intézményeket, ehhez
megkapják az állami normatívát. Valótlanok azok az állítások, hogy a kormány
megvonta az állami támogatást a MET
intézményeitől. 2010 óta összesen 22,8
milliárd forintot kaptak az államtól.
Ebből szociális területen 5,4 milliárdot,
köznevelési területen 15 milliárdot, amiből 2,5 milliárd a többlettámogatás. Idén
már igényelhették volna az szja egyszázalékos felajánlásának a lehetőségét,
mégsem tették. Ennyit a kivéreztetésről.
Egy riportban azt mondták, azért nem
fizetik a közüzemi tartozásaikat, mert
szerintük az állam tartozik nekik. Ezt
inkább nem minősítem. Az egyházi törvény 2018-as módosítása lehetővé teszi
az egyházként történő bírósági nyilvántartásba vételt, ami jelenleg folyamatban
van az esetükben.

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 KDNP kérésére Diósdon nem lesz Meseország Mindenkié!
A KDNP Diósdi Szervezetének
elnöksége e-mailben kereste meg
a város polgármesterét a címben
jelzett témában. A helyi kereszténydemokraták levelükben az írják: „Nagy vihart kavart az elmúlt
hetekben a Meseország mindenkié
című, kiskorúak között LMBTQpropagandát terjesztő könyv megjelenése. A kiadvány a normalitás és
gyermekeink védelmében kiálló lakosság körében a tiltakozás számos
formáját eredményezte országszerte
(sajtómegjelenések, tüntetés, aláírásgyűjtés, stb.). A homoszexuális

lobbi azonban nem hátrált meg, és a
könyvet – nem titkoltan pedagógiai
céllal – szakmai segédanyagokkal is
ellátta azért, hogy bölcsődéinkben,
óvodáinkban károsan érzékenyítő
módon alkalmazhatóvá tegye.
A gyermekeinkre gyakorolt várható káros lelki és pszichológiai
hatás megelőzése céljából már több
település polgármestere is (Csepel,
Mezőkövesd) saját hatáskörben rendelkezett a fenti kiadvány bármely
formában történő alkalmazásának
tilalmáról települése bölcsődéiben
és óvodáiban.

A KDNP Diósdi Szervezetének
elnöksége nevében tisztelettel kérem, hogy ebben az igen fontos témában akár az említett módon (saját
hatáskörben), akár más formában
mielőbb intézkedni szíveskedjék
a diósdi gyermekek lelki egészségének védelmében” – olvasható az
Eőry Zsolt diósdi KDNP-elnök által
jegyzett levélben.
Spéth Géza polgármester válaszából kiderült: az önkormányzat által
fenntartott intézményekben eddig
sem vásároltak és ezután sem fognak beszerezni a nevezett könyvből.
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édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

kapcsolattartás Lakiteleken
A Hungarikum Bizottság
ülésezett október 15-én. Ennek során
tovább bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár. Utóbbi
gyarapodása a Görögkatolikus Metropólia számára különösen fontos, hiszen a Máriapócs Nemzeti Kegyhely
és a pócsi búcsúkMegjelent
nemzeti
Ferenc értékeknek
pápa Laudato si´
minősültek – derül
a Hajdúdorogi
kezdetű ki
enciklikája
Főegyházmegye
honlapján megjelent
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni kell
cikkből.
Papp Bertalan, Máriapócs polgármestere és Kiss András megyei közgyűlési képviselő javaslatára tárgyalta a
Hungarikum Bizottság azt, hogy a Magyar Értéktár részét képezze Máriapócs,
továbbá helyet kapjanak a búcsúk is.
A kérelmezők szerint Máriapócs
fontos szerepet tölt be a Kárpát-medencei magyar görögkatolikusság történelmi-spirituális emlékeinek ápolásában,
megőrzésében és gyarapításában, hűen
azokhoz a tradíciókhoz, melyek a Ma-

Országdelemről
pcsőben
a. A Kejavasla1 nem

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

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

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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 –

gyar Görögkatolikus Egyházban már
évszázadok óta léteznek.
Papp Bertalan és Kiss András kérésüket azzal is indokolták, hogy a magyarországi görögkatolikusság ikonikus színtere, s egyben Közép-Európa
leglátogatottabb görögkatolikus zarándokhelye, és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye egyik leglátogatottabb turisztikai centruma a Máriapócs Nemzeti
Kegyhely, ahová évente több százezer
zarándok látogat el nemcsak az országhatáron belülről, hanem határon kívülről is. A Máriapócsi Bazilika pedig kiemelt jelentőségű nemzeti kincs.
A polgármester és a megyei közgyűlési képviselő javaslatát támogatta Kocsis Fülöp érsek-metropolita
atya, Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök, Orosz Atanáz miskolci
megyéspüspök, Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke, valamint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség,

a Hierotheosz Egyesület, továbbá
Simicskó István, a KDNP parlamenti frakcióvezetője és Simon Miklós
(Fidesz) országgyűlési képviselő.
A Hungarikum Bizottság október
15-ei lakiteleki ülésén elfogadta a kérelmet, és így a Máriapócs Nemzeti Kegyhely és a pócsi búcsúk bekerültek a Magyar Értéktárba. A távlati cél az, hogy a
görögkatolikusok spirituális központja
a hungarikum-jegyzékbe is bekerüljön.
Fülöp metropolita atya azért örül a
döntésnek, mert ha Máriapócs hungarikummá válhat, akkor ezzel a magyar nemzet – túl azon, hogy elismeri
népeket összefogó erejét – hitet tesz
amellett, hogy ez a lelki központ gyógyítólag hasson nemzetünk lelkére és
lelkiismeretére is.
A Hajdúdorogi Görögkatolikus
Főegyházmegye honlapjának kérdésére Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője is elmondta

Napelempark épült Csurgón
Átadták az Astrasun cégcsoport 600 millió forintból épült, mintegy másfél megawatt teljesítményű napelemparkját októbr 2-án Csurgón.
Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti
államtitkára, a KDNP alelnöke az eseményen azt mondta: a beruházás egy mezőgazdasági művelésre alkalmatlan területen,
rekultivált hulladéklerakón valósult meg. A
park több mint félezer háztartás villamosenergia-ellátását képes fedezni.
Hozzátette, „hamis és téves szélsőbaloldali gondolat, hogy a környezetvédelmet
szembe lehet állítani az élhető, normális
élettel, a zöld tevékenység lényege éppen
hogy ellentétes ezzel: nem az emberek
ellenében kell megvédenünk a bolygó
klímáját, növény- és állatvilágát, hanem
pont azért, hogy a lehető legtovább fennmaradjon a teremtett világ megfelelő
egyensúlya”. Tiszta Magyarországot szeretnénk, azt, hogy a környezetet a lehető
legjobb állapotában megőrizzük az utánunk következő nemzedékeknek – mondta az államtitkár.
Az ezredforduló óta Magyarország
mellett csak 20 másik ország volt képes
gazdasági növekedésre a szén-dioxid-kibocsátás egyidejű csökkentésével. A
kormány elkötelezett abban, hogy a karbonmentes
villamosenergia-termelés
részaránya 2030-ig 90 százalékra emelkedjen Magyarországon, e vállalás a nukleáris kapacitások szinten tartásával, a
megújuló villamosenergia-termelés ösztönzésével és átfogó közlekedészöldítési
programmal teljesíthető – fejtette ki az
államtitkár.
Jelezte, hogy Magyarország az évszázad közepére klímasemleges országgá
válhat, leszögezte ugyanakkor, hogy
mindennek a gazdasági növekedés vagy
az ellátásbiztonság veszélyeztetése nél-
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kül kell megtörténnie, a költségei nem
terhelhetik a magyar családokat.
Schanda Tamás a klíma- és természetvédelmi akcióterv eredményeiről elmondta: 2020 első felében az európai uniós államok közül Magyarországon nőtt a
legnagyobb mértékben az újonnan forgalomba helyezett alternatív hajtású autók
száma, a zöldrendszámú járművekből
több mint 20 ezer fut az utakon, kétszer
annyi, mint másfél évvel ezelőtt.
Gyorsabb fokozatra kapcsolt a nagyvárosok környezetbarát közlekedését támogató zöldbusz-program és 3 millió facsemete elültetésével 650 hektár új erdő jön
létre, valamint megkezdődött a Tisztítsuk
meg az országot! program az illegális hulladéklerakók felszámolásáért – sorolta.
A napenergia felhasználásáról szóló akcióterv 2030-ig legalább 6000 megawatt
napenergiatermelő-kapacitás üzembe helyezését ösztönzi, a nemzeti energiastratégia kiemelt célként jelöli meg napelemes
rendszerek telepítését a háztartások saját
energiafogyasztásának részleges vagy teljes kiváltására. Utóbbiban törekvés: a következő évtized elejére legalább 200 ezer
háztartásnak legyen átlagosan 4 kilowatt
teljesítményű, háztetőre szerelt napeleme.
Szászfalvi László, a térség kereszténydemokrata országgyűlési képviselője arról szólt, hogy Csurgó és környéke
hátrányos helyzetű, és azért, hogy ettől
a „bélyegtől” szabadulni tudjon, fejlődési
pályára álljon, minden beruházásnak kiemelt jelentősége van.
Füstös János (Fidesz–KDNP), a somogyi város polgármestere azt mondta:
az Astrasun cégcsoport fejlesztése példa
arra, hogy az ilyen típusú létesítmények
nemcsak a fővárosban, vagy az ország
más gazdasági centrumaiban, hanem
azoktól távol is sikerrel megvalósíthatók
és működtethetők.

véleményét. Szerinte ezzel az előterjesztéssel saját magunk adósságát
törlesztettük jó szívvel a Szűzanya,
Máriapócs népe és az ide évszázadok
óta elzarándokló hívek felé.
Simicskó István szintén sokat lobbizott azért, hogy a Magyar Értéktárba kerüljön Máriapócs, melynek
szellemisége szerinte egy olyan összetartó erő, ami nemcsak a hívő emberek közösségének, hanem egész magyar nemzetünknek a javát szolgálja.
Hangsúlyozta: sosem szabad elfelejtenünk, hogy múltunk megóvása elengedhetetlen jövőnk építéséhez. Ma,
amikor a globalizálódó világ bizonyos
mozgalmai a nemzetállamok megmaradása ellen dolgoznak, kiemelt küldetésünk megóvni nemzeti örökségünket és hitünket, mely identitásunk
elválaszthatatlan része – tette hozzá a
KDNP országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője.

Súlyos jogértelmezési hibákat
követhetett el a miskolci jegyző
Súlyos demokráciadeficittel és
komoly jogértelmezési problémákkal küzd Miskolc jegyzője,
amikor írásban szólítja fel a jobboldali képviselőket, hogy küldjék
el az éves munkájukról szóló beszámolójukat neki, mert ezt tovább kívánja küldeni a baloldali
többségű közgyűlésnek – erről
beszélt októberi sajtótájékoztatóján Molnár Péter (KDNP) önkormányzati képviselő.
A politikus szerint ugyancsak súlyos jogértelmezési hiba
Miskolc jegyzőjétől, amikor a
begyűjteni tervezett képviselői
beszámolókat a baloldali többségű közgyűlés elé kívánja tárni
megvitatásra, ugyanis ezt az önkormányzati törvény nem teszi
lehetővé.
Szavai szerint azért, mert ezáltal az a jogi abszurdum és ös�szeférhetetlenség állna elő, hogy
az a képviselő, aki beszámolásra
kötelezett, egy olyan testületnek
teljesíti a beszámolót, amelynek
saját maga is tagja.
– Ennek fényében és tudatában nyilvánvaló, hogy amit jelen esetben látunk, az nem más,
mint a jegyzői státust szomorúan
beárnyékoló politikai részrehajlás és ügyeskedési kísérlet. Mégpedig azzal a nyilvánvaló céllal
és szándékkal, hogy a baloldali
többségű közgyűlés az ellenzéki
képviselők munkáját a többségi joggal visszaélve minősítgetés alá tudja vetni, és azokkal
kapcsolatosan áldemokratikus
döntéseket tudjon hozni. Ezt el-

utasítjuk – fűzte hozzá Molnár
Péter.
Az önkormányzati képviselő
ugyanakkor elmondta, hogy a
Fidesz–KDNP-frakció
képviselői a törvényben előírt beszámolási kötelezettségüknek mindenféle jegyzői felszólítás nélkül
is eleget tettek. Erről nyilvános
sajtótájékoztatót tartottak, maga
a beszámoló pedig a miskolci
Fidesz Facebook-oldalán elérhető és olvasható.
– Ezzel szemben áll az a tény,
hogy a miskolci közgyűlésben
többséget alkotó baloldali frakció képviselői a mai napig semmilyen beszámolót nem hoztak
nyilvánosságra, nem tájékoztatták munkájukról a miskolciakat.
Felszólítjuk ezért Miskolc
jegyzőjét, hogy hívja fel a baloldali képviselők figyelmét a
mulasztásos törvénysértésükre,
és kérje tőlük beszámolási kötelezettségük teljesítését, lehetőleg
ne magának, hanem a törvényes
rendnek megfelelően a választópolgároknak – fogalmazott a
KDNP-s politikus.
Molnár Péter egyúttal kijelentette: a Fidesz–KDNP-frakciószövetség Miskolc jegyzőjének
jogilag súlyosan aggályos és a
politikai részrehajlás veszélyét
magába foglaló intézkedésével,
illetve a tervezett közgyűlési
napirenddel kapcsolatosan a megyei kormányhivatalhoz fordul,
és az ügyben törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását fogja kérni.
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

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

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

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
Hadüzenettel felérő kijelentéssel is ad. A jelölt életpárti – és nem
híve
pápa Laudato si´
kezdte szenátusi meghallgatását a bírósági aktivizmusnak…kezdetű enciklikája
Amy Coney Barrett, akit ATrump
Napjainkban
sokat
emlegelelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is újra
védekezni
kell
elnök a legfelső bíróság tagjának tik a Roe versus Wade ügyet, ami
jelölt. Bevezető beszédében hitet 1973-ban mérföldkő lett a terhestett amellett, hogy a bírák – köz- ség-megszakítás
engedélyezése
tük az alkotmánybírák – feladata terén. Henry Wade dallasi ügyész
nem a törvény szellemiségének képviselte Texas Államot Norma
(át)értelmezése, hanem a törvény McCorvey (1947-2017) ellen, aki
szó szerinti betartása.
Jane Roe néven támadta meg az
Ha Barrett-et megválasztják, ak- állam abortusztörvényét, mert az a
kor az azt jelenti, hogy a szenátus magzat életét védte, kivéve például
egyetért az állásfoglalásával, és az erőszak miatti foganás esetét.
így frontot nyit a bírósági imperiNorma McCorvey szörnyű körülalizmus ellen. Ha pedig nézetei az mények között nőtt fel. Huszonegy
Egyesült Államok legfelső bírósá- éves korában bekövetkezett harmagán is többségre jutnak, úgy egy dik terhessége adott alkalmat a peridőre vége lesz a bírói úton történő re – de nem is annyira neki, mint inúj jogok kreálásának – legalábbis kább két texasi ügyvédnek, akik fel
az USA területén.
akartak lépni a terhesség-megszakíDe hogyan lehetséges az, hogy tás texasi tilalma ellen. Ehhez olyan
egy bírói testület döntését nem a esetet kerestek, ami alkalmasnak
mindenkire kötelező törvények, látszott erre a célra.
hanem a bíróság személyi összetéJane Roe ügyét a legfelső bírósátele határozza meg?
gig vitték, ahol győztek: a bírók 7:2
Antall József miniszterelnökünk arányban jogossá tették a terhesegy kormányülésen, miután meg- ség-megszakítást, egészen addig a
hallgatta a miniszterek jogi termé- pillanatig, amíg a magzat nem életszetű vitáját, a rá jellemző fanyar képes az anya testén kívül. Hogy
humorral azt mondta: látom, a jog ez mikor is van, az természetesen
is olyan objektív tudomány, mint az orvostudomány fejlettségén
a történelem. Nem lenne szabad múlik. A hetvenes évek elején ez
annak lennie. Egy műkorcsolyázó akár a szülés pillanata is lehetett,
teljesítményét nehéz olyan objek- bár a nyolcadik vagy hetedik hótíven megítélni, mint mondjuk, napra született koraszülötteket már
egy gyorskorcsolyázókét. Ilyen- akkor is nagy biztonsággal meg
kor több bíró ítélkezik, pontoz, és lehetett menteni. A mai, sokkal
számszerűsített ítéletük összegzé- jobb lehetőségek ellenére az USA
se dönt. A közönség meg hol az íté- sok államában a szülés pillanatáletnek tapsol, hol pedig tiltakozik. ig lehet abortálni, és olykor élnek
Tetszik – nem tetszik kérdések el- is ezzel a lehetőséggel. A döntés
döntésére nincs jobb módszer. De mindenesetre valóban mérföldkő
vajon az igazság megismerhető-e volt. Azóta milliószámra haltak
többségi véleménnyel?
meg gyerekek az anyaméhben. Két
Lehet-e a meg nem született élet évtizeddel később aztán Norma
védelméről egy zsűri szubjektív McCorvey véleménye megváltovéleménye alapján, többségi sza- zott. 1995-ben, egy protestáns lelvazással, akár egyetlen szavazat kész hatására megkeresztelkedett,
jelentette többséggel dönteni?
majd 1998-ban katolikus lett. Ezt
Az amerikai jogállam tisztelet- követően aktív életvédőként lépett
re méltó sajátsága, hogy ezeket a fel, és azt mondta: annak idején
döntéseket senki nem kérdőjelezi az abortuszpártiak túsza volt, s a
meg. (Ezt irigykedve nézem Ma- híres perben való részvétele élete
gyarországról, ahol a parlament nagy hibája.
kétharmados döntéseit is kétségbe
A két nemmel szavazó bíró magát
vonják, és fűhöz-fához szaladgál- a döntést is hibának tartotta. Byron
nak a kisebbségi véleménnyel.)
White ezt írta: „Az alkotmány szöAmerikánál
maradva:
a vegében és történetében nem találok
Trump-adminisztráció több koráb- semmit, ami ezt a döntést támogatbi bírói döntéssel nem ért egyet. De hatná”. William Rehnquist szerint:
nem a döntést támadja, hanem – az „Hogy a bíróság kiadhassa ezt az
érvényes szabályok keretén belül állásfoglalást, ahhoz fel kellett femaradva – a legfelső bíróság össze- deznie a 14. függelék keretében egy
tételén akar változtatni, amire most olyan jogot, amely a függelék alkoegy liberális bíró halála lehetőséget tóinak is teljesen ismeretlen volt”.
Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

– Folytatás a 13. oldalon –

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

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

Rubovszky András a Széchenyi
Társaság egyik alapítója és több
mint harminc éven át vezetője
volt.
A jogász, politikus, turisztikai
szakértő Budapesten született.
Az Árpád Gimnáziumban tanult, majd 1962-ben az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán,
1976-ban pedig a Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Főiskolán
szerzett diplomát. A Budapesti Gazdasági Főiskola címzetes
egyetemi docense volt.
Harminc éven át volt a Gellért
Szálloda igazgatója, 2000-től a
dr. Rubovszky Turisztikai Tanácsadó Bt. ügyvezető tulajdonosa, a Kraft & Rubovszky ügyvezető igazgatója.
Rubovszky András 1993–1994
között a Magyar Demokrata
Fórum pártigazgatója volt. A
Széchenyi Társaság alapítója,
1989-től főtitkára. 1992–1993,
majd 1998–2000 között a Magyar Szállodaszövetség elnöke.
Ő volt a leghosszabb ideig hivatalban lévő szállodaszövetségi
elnök hazánkban. 2002-2004 között a Magyar Egészségturisztikai Marketing Egyesület elnöke
volt.
Egyik alapítója volt a Balassi
Bálint emlékkard nevű irodalmi díjnak, ami olyan – közéleti
küzdelmeket is vállaló – költők
elismerésére szolgál, mint Nagy
Gáspár, Buda Ferenc, Csoóri
Sándor vagy Döbrentei Kornél.
Munkája elismeréseként – többek között – a Magyar Érdemrend Középkeresztjét is megkapta, az indoklás szerint „a
keresztény és a nemzeti értékek
iránt elkötelezett, értékteremtő
közéleti és közösségszervező tevékenysége elismeréseként”.
Eddig a szikár tények, egy
életút állomásai.
Rubovszky András törekvéseinek kiemelt célja gróf Széchenyi
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István országépítő örökségének
megismertetése és terjesztése,
a magyar nemzet felemelése,
egységének megőrzése volt.
Nemcsak ismerte, hanem meg is
értette és egész életében meg is
valósította a nagy előd, a társaság névadójának szavait:
Lesz idő, bár ne legyen késő,
mikor ki fog világlani: valjon
azon rátorkolók, kik – Isten bocsássa meg bűneiket, mert nem
tudják, mit tesznek – ujjá alakulásunk legnagyobb gátjai,
értettek-e a nemzeti ápoláshoz
jobban, vagy velem együtt azon
kevesebbek, kik a magyarság
általános megkedveltetésére törekednek.
Mindig látta a rátorkolókat,
az újjáalakítás gátlóit és mindig,
megalkuvás és elbizonytalanodás nélkül a nemzet felemeléséért dolgozott. Ez a munka sosem
volt könnyű. Sem a dicső szabadságharc idején, sem később,
különösen nem a rendszerváltás
eufórikus, ám kaotikus lázában.
Ekkor is rendületlenül kiállt elvei mellett.
Rubovszky András hű maradt
eszméihez, hű maradt önmagához. Bizonyára a családból hozta
ezt a markáns attitűdöt, a keresztény–konzervatív–nemzeti
értékek ápolását és az ezekhez
való rendíthetetlen ragaszkodást. Unokatestvérét, Györgyöt
három éve temettük el, aki a
Kereszténydemokrata Néppárt
meghatározó politikusa, országgyűlési képviselője volt.
András a Fórumot választotta,
amíg az nemzeti és keresztény
volt.
Öregkori visszaemlékezéseinek, gondolatainak reményt
adott, hogy bár a nemzeti MDF
megszűnt, de a nemzet megmaradt és a nemzeti ápolás újra fejlődik.
András, nem küzdöttél hiába!
Isten nyugosztaljon!

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

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

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
z anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan
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híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

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

A KDNP tiszteletbeli
elnökének cikke a Vasárnap.hu
portálon jelent meg
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Rétvári Bence:

Felelősek vagyunk a

rendezett társadalom
A bíróság döntése
„a magánélet
alakításáért
jogainak”
kifejtésén
alapul. Ilyen
Fontos
az
érdemibb
édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés
jogot azonban azkapcsolattartás
alkotmány nem
említ. Az alkotmány 14. kiegészítése szövegét olvasva Rehnquist
megállapítása jogosnak tűnik.
Vladimir Palko „Jönnek az oroszlánok” című könyvében arra is
rámutatott, hogy Rehnquist bíró
Megjelent
Ferenc
kijelentése a bírói
aktivizmus
lépápa Laudato si´
nyegét tárja fel: kezdetű
a bíróságok
olyan
enciklikája
módon
értelmezik
a törvényeket,
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
ami megrémítené azokat, akik az
adott törvényt hozták.
Coney Barrett most ennek a
szemléletnek üzen hadat. Erre a
hadüzenetre, és a csata sikerére
valóban szükség van. Azok, akik
át akarják formálni a világot,
nemcsak a magzati életet veszélyeztetik, hanem – például – a
hazafiság eszméjét is. A nemzeti
tudatnak részei a nemzeti szimbólumok, mint például a zászló tisztelete. Ki-ki gondoljon csak azokra a pillanatokra, amikor egy
olimpiai győzelem után felkúszik
az árbocra a magyar zászló – és
csurognak a könnyek a magyar
győztes arcán. Az Egyesült Államokban is nagy a nemzeti zászló
tisztelete.
Ki hiszi el, hogy a szólásszabadság jogából következik az amerikai
zászló nyilvános elégetése? 1990ben a legfelső bíróság mégis így
döntött. A Texas–Johnson-ügyben
eltörölte a zászlógyalázás elleni
törvényeket. Kijelentették, hogy
a zászlóégetés a polgárok alkotmányos joga. A keresetet Gregory
Lee Johnson nyújtotta be, az USA
Kommunista Pártja ifjúsági szervezetének, a Forradalmi Kommunista
Ifjúsági Brigádnak a tagja. A kommunistáknak nincs politikai súlyuk
az Államokban – bírósági úton viszont elérték, amire a törvényhozásban képtelenek lettek volna.
Hogy ez mekkora változás, jól
mutatja, hogy az 1862-és polgárháború alatt Benjamin Butler tábornok New Orleansban felakaszttatta William Bruce Mumfordot,
aki a konföderáció oldalán állt, és
letépte az Unió zászlaját.
Vajon jobb lett-e a világ ettől
a változástól? Költői a kérdés, de
nem költészet, hanem véres valóság az a küzdelem, ami ma az
Egyesült Államokban a törvények
önkényes átértelmezése ellen megindult.
A küzdelem sikere az egész világ érdeke.
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Tíz év alatt kétszeresére nőtt az iskolatejben és
iskolagyümölcsben részesülő diákok száma
A koronavír u s -já r vá ny
következtében
a világ minden
országa gazdasági nehézségekkel küzd,
azonban Magyarországon
a válság ellenére is biztosítottak a többletforrások a diákok egészségének megőrzését szolgáló programokra.
Az egészséges táplálkozás szerves része a megfelelő mennyiségű zöldség és
gyümölcs fogyasztása, melyet kibővített
kormányzati programok segítenek.
Az óvodások és iskolások egészséges
táplálkozását elősegítő programokra
idén már közel háromszor több forrás
jut, mint a baloldali kormány idején.
Míg az iskolatej-programra 2010-ben
közel 1,2 milliárd forint jutott, addig az
idei tanévben már közel a négyszerese,
4,7 milliárd. Az iskolagyümölcs-prog-

ramra 2010-ben a baloldali kormány 1,5
milliárd forintot szánt, az idei tanévben
ez az összeg is több mint a duplájára
nőtt, már 3,3 milliárd forint.
A bővülő forrásoknak köszönhetően
2010-hez képest az iskolatej-programban résztvevő intézmények számát sikerült több mint hatszorosára növelni.
Míg 2010-ben mindössze 423 intézmény vett részt benne, addig idén 2 733
oktatási intézmény, azaz közel minden
második iskola lett érintett.
Szintén jelentős a növekedés, ha az iskolatej-programban részesülő diákokat
vesszük, hiszen míg 2010-ben mindös�sze 159 ezer gyermek részesült a programban, addig idén már több mint 441
ezer. Mindez 175%-os növekedést jelent.
Az iskolagyümölcs-program keretében is dinamikusan nőtt a részvevő intézmények száma 2010-hez képest. Akkor
1727 intézménybe jutott el a program,
míg idén már 2 315 intézménybe.
Ha az iskolagyümölcs-programban
részesülő diákok számát nézzük, az

új tanévben közel 534 ezer gyermek
kap rendszeresen gyümölcsöt, zöldséget vagy gyümölcslevet. Ez a szám
80%-kal több, mint 2010-ben, akkor
mindössze 297 ezer gyermek jutott
rendszeresen gyümölcsökhöz és zöldségekhez az óvodákban és iskolákban.
A programok keretében tehát Magyarországon nagyobb forrásból már
több mint félmillió kisdiák kap közel
13 millió liter tejet és tejterméket, valamint 52 millió adag gyümölcsöt és
gyümölcslevet.
A kibővített iskolatej- és iskolagyümölcs-program tehát segítséget nyújt
abban, hogy akik otthon nem kapják
meg a fejlődésükhöz, egészségük megőrzéséhez szükséges gyümölcsöt vagy
tejet, azok számára ezek az állami
programok biztosítják.
A szerző az Emberi Erőforrások
Minisztériuma miniszterhelyettese,
a KDNP alelnöke

Simicskó István:

Halálra ítélt ebek Budapesten
Az Árpád-kori Európában, éppen az
első keresztes hadjárat idején született
némethonban egy leány, aki hosszú
élete során többek között gyógyítással, különböző nyelvekkel és a zene
művelésével is foglalkozott
Titokzatos élményei miatt látnoki
képességeket is tulajdonítottak neki.
Halála után megbecsültsége töretlen
maradt, tisztelői mindmáig szentként
tekintenek rá, és szinte napra pontosan
nyolc évvel ezelőtt, 2012. október 7-én
XVI. Benedek pápa a doctores Ecclesiae, azaz az egyházdoktor megtisztelő címmel ruházta fel.
Bingeni Hildegárd volt ő, aki felismerte, hogy az ember egészségéhez
nem csupán a testet kell ápolni, de a
lelket is. Előbbit gyógynövényei segítségével igyekezett gondozni, utóbbit
pedig zeneszóval és színházzal, sőt mi
több, neki tulajdonítják azt a mondást
is, hogy: Adj egy kutyát egy embernek, és meggyógyul a lelke!
A társállatok szeretete ma már vitathatatlanul hozzájárul az emberek jóllétéhez.
Egy kutya vagy egy macska odaadó társ
és hűséges barát tud lenni, de terápiás céllal bizonyos lelki eredetű betegségekből
való gyógyulásban is támogathatják az
őket befogadó „pácienseket”.
A 21. század gyorsan változó, elidegenedett világában emberségünk
egyik fokmérője lehet, hogy hogyan
tekintünk a történelem során mellénk

szegődött, mára tőlünk függő, nekünk
kiszolgáltatott állatokra. Antoine de
Saint-Exupéry az örök érvényű életigazságot a kis herceg sorsán keresztül
mutatta be nekünk: egyszer s mindenkorra felelősek lettünk azért, amit megszelídítettünk. De felelősségünk van azokért az állatokért is, amelyek gazdáinak
nem mondhatjuk magunkat. A jó emberek nem tesznek különbséget élet és élet
között, igyekeznek önzetlen szervezeteknek nyújtott adományokkal, önkéntes
munkával vagy akár egy-egy sebtében
átnyújtott falattal boldog perceket okozni számukra. A rossz emberek viszont a
kiszolgáltatottságot kihasználják, és érthetetlen, értelmetlen cselekményeket követnek el, amelyekre talán csak a büntetőjog szigora képes indulatoktól mentes,
civilizált választ adni.
Az állatok védelméről szóló hangzatos ígéreteket is semmibe véve a
Karácsony Gergely vezette Fővárosi
Önkormányzat felügyelete alá került
ebek élete most végveszélybe került.
Úgy hírlik, hogy az Illatos úti ebrendészeti telepen a helyhiányra hivatkozással a tizenöt napnál régebben
ott-tartózkodó kutyákat el fogják pusztítani. Teljesen nyilvánvaló, hogy ennyi
idő sem a betegen befogadott állatok
rehabilitálására, sem pedig a gazdakeresésre alkalmas kutyák örökbe adására nem elegendő. Hiába van már a
főpolgármesternek megannyi helyette-

se, tanácsadója, sőt állatvédelmi megbízottja is, az emberiességet nem lehet
megvásárolni, hisz a jelek szerint nem
okoz gondot a fővárosi intézményben
lakó ebek halálra ítélése. Ez a gyakorlat
Tarlós István városvezetése jóvoltából
megszűnt, de a Gyurcsány Ferenc által
távirányított jelenlegi fővárosi kurzus
most sajnos ismét terítékre rakta.
Ha Bingeni Hildegárd mintegy kilencszáz éves bölcsességéből, a kutyusok lelki gyógyító erejéből indulunk ki,
a balliberális fővárosi vezetés önmagában embertelen, állat- és életellenes
intézkedése nem csupán a kutyák ellen
irányul, akiknek az életét oltják ki, de
közvetetten rengeteg ember lelkileg
egészségesebbé válása elől is elszívja
a levegőt, hiszen nem ad reális lehetőséget azokra a találkozásokra, amelyek
során mind az ember, mind az állat sorsa együtt új irányt vehetne. Nem újabb
pozíciókra, főpolgármesteri sintérfelelősre van szükség a kutyák halálba küldése árán megspórolt pénzből, hanem
jó cselekedetekre!
Üzenem Karácsony Gergely főpolgármesternek: jót cselekedni felszabadító érzés. Próbálja ki!
A szerző a KDNP alelnöke, Újbuda
országgyűlési képviselője, parlamenti
frakcióvezető. A cikk október 15-én a
Magyar Hírlapban jelent meg
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Zsirai László:

Hitünk élő szándéka

S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

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

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

„Mi lesz, ha megjő Krisztus és
új országot teremt a földön,
ha elhullanak a banditák
s nem lesz több harc, se kard, se börtön,

Velünk jogtalan leszámolni,
nekünk nem szabad menekülni,
sem kényszer-hullámba merülni;
velünk nem lehet nem számolni.

Hisz’ elbírta több ezer évig,
s nem akart soha más hiteket,
most sem tagadna meg titeket,
s nem engedne a szörnyű végig.

ha égi szerelmét a földi
szükséghez szabja ama Bárány
s újra megvált, – ó, nem a jók,
de a gonoszok vére árán:

Nézd a Párizsban térdeplőket!
Fogadatlan élő jogászok,
lelkükből felszálló fohászok
‒ nem kordonsorok ‒ védik őket.

Virágok
világló
mosolya,
A lelki-szellemi
környezetszennyezés
ellen is védekezni kell
erdők-mezők derülő zöldje
vigasztalva terül a földre,
s tányérod mélye sem mostoha.

hazám, boldogtalan Európa,
ha túléled a harcok végét,
elbírod-e még te az Istent,
a Szeretetet és a Békét?”

Ez a mi láncos kötelékünk,
hű szeretetből formált létünk,
egyetlen edző menedékünk:
folyton egymás gondjában élünk.

Tudjuk, hogy szavunk nem ostoba.
A világ hiába hazudtol –
mégsem téríthet le az útról,
terel Isten szelíd „ostora”.

Birtokunk az Úr tartománya:
fénylő, keresztény Európa,
nem váltja lelkünk euróra
hamiskodó latrok kormánya.

Igazsággal ítél. Trónusa
megkerülhetetlen próbakő.
Hatalmát hangosan hirdető
harangok szavaló kórusa

Ha leégett, újraépítjük.
Töretlen szívünk Notre‒Dame-ja;
lelkünkben tervek garmadája:
mi lepusztult, azt felékítjük.

Jaj, akiből a hit kivérzik,
s környezetét könnyen feladja,
háromszázszor lesz megtagadva,
boldogsága elkopik térdig!

idézi fel újra és megint.
Katedrálist gondnokol bennünk,
támogat szeretettel lennünk
hitünk élő szándéka szerint.

Nem hatnak meg a látszat lángok,
erőnk erősebb, kedvünk kedvesebb,
és józan jóságunk Isten szent
tekintetében százszor áldott.

Mégis bízunk a mindenségben,
gonosz nélküli méltó szépben,
jövőt virágzó békességben ‒
Jézus Krisztus jövetelében.

Szabó Lőrinc

***

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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
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

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 –

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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 –

Zsirai László Magyar Arany Érdemkereszttel
kitüntetett író, költő, irodalmi szerkesztő

75 éve jelent meg a Hazánk első száma
„Ha akarnánk, se tudnánk mást
képviselni, mint amit lelkiismeretünk számonkérő magányában igaznak, jónak és helyesnek ítélünk. (…) A közéleti
tevékenység felelősségét csak
olyan ügy szolgálatában szabad és kell vállunkra vennünk,
amelyért nemcsak élni, hanem
életet adni is érdemes” – írta a
Hazánk első, 1945. október 18án megjelent számában a lap
felelős szerkesztőjeként Barankovics István. „A kereszténység
nem mindenki számára hit, de
minden ember számára kulturális és erkölcsi érték valamiképp, amely életébe beépült. A
kereszténység sajátos kultúrája
magában foglal egy olyan társadalmi, kulturális, gazdasági és politikai szemléletet, cél- és
értékrendet is, amely a közélet
minden parcelláján érvényesülési
igénnyel lép fel. A kereszténység
azonban nemcsak szellem és erkölcs, hanem hitrendszer is. Mi a
magunk részéről a kereszténységnek ennek a teljes jelentéstartalmával azonosulunk. Évszázadokon
át hiánytalan volt a megfelelőség
a magyarság, a keresztény hit, a
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keresztény kultúra és erkölcs fogalmai között: és e századok dicsőségünknek és nemzeti nagylétünknek
nem temetői, hanem megteremtői
és megtartói voltak. A hit azonban
szabadság dolga s érvényesíthető
politikai hatalom, mely mást kényszerít, nem tapadhat hozzá. Viszont
ha joga van valakinek hinni az
anyagban, a világszellemben vagy
a semmiben, mi is nyíltan vallhat-

juk és valljuk, hogy a személyes Istenben hiszünk; s ha valakinek joga
van egy másfajta hitből sarjadó világnézet szerint értékelni és alakítani önmagát és a hatásának kitett
körülményeket, a mi jogunk semmivel sem erőtlenebb ahhoz, hogy
a magunk világnézetének érvényéhez ragaszkodjunk az emberi szellem és az emberi cselekvés minden
bennünket érintő és hatásunknak

kitett területén” – fogalmazta
meg a kereszténydemokrata lap
szellemiségét és a kereszténydemokrata politika küldetését
a Demokrata Néppárt főtitkára.
A Hazánk 1947 augusztusától
hetilapként működött – hogy
azután 1949 januárjában az
időközben kiépült kommunista diktatúra szándéka szerint
örökre elhallgattassa a magyarországi kereszténydemokrácia
lapját. 1956-ban, a forradalom
idején a Hazánk újabb lapszámmal jelentkezhetett. Majd újabb
hosszú szünet következett: az
1989-ben újjáalakult Kereszténydemokrata Néppárthoz közeli kiadványok a rendszerváltástól kezdve megjelentek, de az
„eredeti” Hazánk címmel csak
évekkel a 2002-es újjáalakulás után
jelent meg lapunk: 2007 februárja
óta „belső terjesztésű” havilapként
szolgálja országszerte a kereszténydemokrata közösség tagjai közötti
információk cseréjét, az országosan
és helyileg sikeres és példamutató
KDNP-s kezdeményezések megismertetését, az eredmények és az aktuális kereszténydemokrata pártélet
bemutatását.
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édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Latorcai János:

Szubszidiaritás a KDNP önkormányzati politikájában
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 XIX. századtól az egyházak társadalmi tanításának érvényre juttatása egyre fontosabbá vált az élet
Megjelent
mindennapjaiban.
AzFerenc
ekkor születepápa Laudato si´
tett enciklikák akezdetű
társadalom
minden
enciklikája
területét
érintették,
formálták a közmi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
gondolkodást napjainkig.
A múlt században ezt a nemes
hagyományt már nemcsak a pápai
enciklikák folytatták, hanem a pápai állam egyes kongregációi is érdemben járultak hozzá a társadalom
formálásához, egy megélhetőbb élet
kialakításához. XVI. Benedek pápa
még Joseph Ratzinger bíborosként,
a Hittani Kongregáció elnökeként
szorgalmazta, hogy a keresztény
emberek vállaljanak állami és önkormányzati feladatokat a közjó
megteremtése érdekében. A „Katolikusok részvétele és magatartása a
politikai életben” című írásában így
fogalmazott: „A keresztények az
önkormányzati és képviselői választásokon való megjelenésükkel, az
önkormányzati és politikai életben
való részvételükkel és más módokon is segíthetik a közjót. A világi
hívők mindenkor »keresztény lelkiismerettel« és az azzal megegyező
értékekkel egyetértésben teljesítsék
általános politikai kötelességeiket,
gyakorolják sajátos feladatukat,
hogy az evilági rendet keresztény
módon átitassák.”
A rendszerváltás óta ez az állásfoglalás különösen fontossá vált,
hiszen a közfeladatok megoldásának
egyik legfontosabb területét az önkormányzati munka jelenti.
Az eltelt három évtized alatt az
önkormányzás fogalma a központi
és a helyi szintek közötti hatalommegosztás talán legfontosabb demokratikus alapelvévé vált, mely a
gyakorlatban annyit jelent, hogy az
adott helyi közösség saját ügyeiben
önálló döntési jogosultsággal eljárva, függetlenül működik.
Az önkormányzatiság eszméje
azonban nem korlátozódik csupán
a települési önkormányzatokra, an-

Országdelemről
pcsőben
a. A Kejavasla1 nem
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ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

nál jóval átfogóbb fogalom, melynek
– bizonyos szempontból – az egész
társadalmat át kell hatnia.
Mi, kereszténydemokraták valljuk, hogy a társadalomnak a kisebb
közösségektől a nagyobbak felé haladva kell felépülnie. Azt is valljuk,
hogy ezeknek a családoktól kiinduló
közösségeknek kellő szabadsággal
kell rendelkezniük, mely azonban –
szemben a liberális felfogással – nem
jelentheti az állam alávetését az egyéni érdekeknek. Az önkormányzatiság
kereszténydemokrata megközelítése
ugyanis a szubszidiaritás fogalmának katolikus értelmezéséből fakad,
amely szolidáris kapcsolatot feltételez az egyén és az állam között.
Ez a gondolatiság a Rerum Novarumban jelenik meg először, ahol
XIII. Leó pápa az állam, a kisebb
közösségek, valamint az egyén viszonyát az apa és családja közötti
kölcsönös felelősségre épülő kapcsolatához hasonlítja.
Nála jelenik meg először a szubszidiaritás elve is, mely végül a
Quadragesimo anno kezdetű encik-

likában kerül kifejtésre, amelyben
XI. Piusz pápa már a XX. század
követelményeinek megfelelő definíciója szerint a szubszidiaritás azt jelenti, hogy ha egy feladatot egy személy vagy közösség az érintettség
okán helyi szinten meg tud oldani,
akkor arról nem szabad magasabb
szinten dönteni.
Mindezek szellemében kiemelkedő fontosságú az az önkormányzati
munka, amely az alulról felfelé építkező társadalmi modell keretében
nem csupán a helyi közösségek érdekeit képviseli, hanem a helyi szintről
induló kezdeményezéseket is becsatornázza az országos politikába.
Ahhoz, hogy mindez sikeresen
működhessen, olyan megyei és helyi
képviselőkre, valamint nem utolsó
sorban polgármesterekre van szükségünk, akik szakmai felkészültségük mellett a hétköznapokban
is hitelesen képviselik a politikai
közösségünk által vallott kereszténydemokrata elveket és értékeket.
Ez azért is kulcsfontosságú, mert a
kisebb településeken, ismerve a je-

löltek személyes érdemeit, sokkal
inkább az emberek személyére, a
nagyvárosokban viszont többnyire
a jelöltek személyes ismerete híján
jellemzően pártokra szavaznak.
Magyarország politikai térképét
nézve elmondható, hogy Budapesten és néhány nagyvárosban ugyan
lehet valódi munka nélkül, hangzatos kampányígéretekkel és az országos politikai témák felkarolásával
választásokat nyerni, de hazánk
többségében ez szerencsére nem elegendő. A vidék embere ilyen szempontból sokkal bölcsebb, a tettei és
nem a szavai alapján ítéli meg a jelölteket. Az alapján, hogy számára
milyen lehetőségeket biztosít a település, van-e munkalehetőség, virágosak, rendezettek-e az utcák, jó-e a
közbiztonság, és nem utolsó sorban,
hogy milyen fejlesztések valósultak
meg vagy éppen maradtak el.
Ez utóbbi szempont pedig rávilágít
a szubszidiaritás kereszténydemokrata elvének arra az oldalára is, miszerint a döntések helyi szintű meghozatala mellett ugyanolyan fontos,
hogy az országos politika is képes
legyen támogatni ezeket a kezdeményezéseket. Most szerencsés helyzetben vagyunk, mert a szándék és a
lehetőség találkozik. Kötelességünk
ezt kihasználva együtt dolgozni annak érdekében, hogy az elmúlt 10 év
eredményeire építve ne csak Európa egyik legbiztonságosabb, hanem
legélhetőbb országává is tegyük hazánkat.
Ezek azok a gondolatok, amelyeket a közjó megteremtéséért való
munkálkodás során egy kereszténydemokrata politikus sohasem téveszthet szem elől.
Az Országgyűlés alelnöke, a
KDNP Országos Választmányának
elnöke a KDNP Önkormányzati
Tanácsa október 1-jei győri
konferenciáján mondta
el fenti beszédét

Juhász Hajnalka:

Elismeréssel tekintünk az előttünk járó generációkra
Elismeréssel és tisztelettel tekintünk az előttünk járó generációkra az idősek világnapján. Talán fel
sem fogjuk, hogy mennyi mindent
köszönhetünk nekik, akik annyiszor elvesztettek mindent és annyiszor fel tudtak állni a sorscsapások
után is.
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Háborúk, forradalmak, diktatúrák és megannyi nehézség ellenére
egy olyan országot hagytak ránk,
amely ma büszke és erős része Európának. Nagyszüleink, dédszüleink bölcsessége és kitartása nélkül
mindez nem lenne ma természetes
számunkra. Tőlük kaptuk értékein-

ket, hagyományainkat, amelyeket
kereszténydemokrataként
megőrzünk és továbbadunk. „Tanulj meg
mindenkitől tanulni” – írta egykor
Weöres Sándor. Ezzel tekintünk
most az idősekre, akiktől a háborúk
utáni helyreállításból elszántságot, a
kommunizmus és a nácizmus dohos

levegőjében tanúsított kitartásukból
erőt, a nélkülözések idején tapasztalt helytállásukból hitet merítünk.
Köszönjük nekik!
A szerző országgyűlési képviselő,
miniszteri biztos, a KDNP alelnöke

2020. 10. 28. 10:14

12

H AZÁNK
AZÁN

Mozaik

S-JÚNIUS

Gratulálunk Koncz Zsófiának a szerencsi választáson elért győzelméhez!
Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

A szavazatok több mint 50 százalékát
megszerezve a Fidesz–KDNP jelöltje,
Koncz Zsófia nyerte az időközi országgyűlésiképviselő-választást Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os számú választókerületében. A választást azért írták
ki a Tiszaújvárost, Szerencset, Szikszót,
Tokajt és a környező településeket magába foglaló abaúji-taktaközi választókerületben, mert júliusban motorbalesetben
elhunyt a térség 2018-ban megválasztott
képviselője, a kormánypárti Koncz Ferenc. A fideszes jelölt négy riválisát utasította maga mögé, fölényesen legyőzve a
Jobbik, a DK, a Momentum, az MSZP, az
LMP és a Párbeszéd által támogatott Bíró
Lászlót is.
„Az édesapja, a tragikus hirtelenséggel elhunyt korábbi képviselő Koncz Ferenc helyébe lépő új képviselőtársunk

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

vasárnapi győzelmével is bebizonyította,
hogy a teljes baloldali ellenzék összefogása sem képes a választópolgárok megvezetésére. Az emberek jól látták, hogy a közelmúltban még antiszemita kijelentéseket
tevő, gyanús cégügyletekbe keveredő jobbiMegjelent Ferenc
kos jelölt nem lehet Szerencs és térsége
orpápa Laudato si´
szággyűlési képviselője. Üdvözöljük
kezdetűKoncz
enciklikája
parlament kormánypárti
AZsófiát
lelki-szellemiakörnyezetszennyezés
ellen is védekezni kell soraiban,
s bízunk benne, hogy együttes erővel meg
tudjuk védeni a magyar embereket, a munkahelyeket, és az eddig elért eredményeinket
az országot most próbára tevő vírushelyzet
idején is!” – olvasható Simicskó István
KDNP-frakcióvezető közleményében.
„Keresztény-nemzeti-polgári
győzelem
a nyilas-szoci-libsi horrorkoalíció felett!
Gratulálok Koncz Zsófia képviselőtársamnak!” – írta Semjén Zsolt, a KDNP elnöke
Facebook-oldalán.
FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Seszták Miklós: Fontos minden kormányzati program,
ami a fiatalok egészségét szolgálja
Átadták az új városi tanuszodát Kisvárdán

A városi tanuszoda avatásán Szabó
Tünde sportért felelős államtitkár
elmondta: a létesítmény nemcsak a
város számára jelent ünnepet, hanem
egy országos program kiemelkedően
fontos állomása is egyben.
A magyar kormány a Magyar
Úszó Szövetséggel közösen hamarosan elindítja az Úszó nemzet című
programot, amely a magyar sporttörténet egyik legnagyobb horderejű
kezdeményezése lesz – közölte az
államtitkár. Mint mondta, a program
célkitűzése, hogy Magyarországon
minden gyermek tanuljon meg úszni legkésőbb az általános iskola első
vagy második osztályában, bár az
oktatás a tervek szerint már óvodáskorban elkezdődik.
„Ehhez létesítményekre is szükség
van, ennek jegyében már évek óta
tart a tanuszoda-építési program” –
emlékeztetett az államtitkár. Hozzátette, azt szeretnék, ha a gyerekekkel
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Az államtitkár szavai szerint az
1300 négyzetméteres, két tanmedencés kisvárdai létesítmény megépítése
teljes egészben hazai forrásból, több
mint félmilliárd forintból valósult
meg. A beruházáshoz nem kellett
saját forrást hozzátennie az önkormányzatnak, az uszoda üzemeltetését
pedig az állam finanszírozza majd.
Nagyon fontos minden olyan kormányzati program, amely a fiatalok sportolását és egészségesebb
életmódját szolgálja – rögzítette
Seszták Miklós kormánybiztos, a
térség KDNP-s országgyűlési képviselője (bal oldali képünkön) az
eseményen. Kiemelte, a kabinet továbbra is elkötelezett abban, hogy
minden járásban legyen legalább egy
tanuszoda.

Leleszi Tibor, Kisvárda kereszténydemokrata polgármestere arról
beszélt, a 17 ezres kisváros lakosainak fontos igent mondaniuk a fejlődésre és a településen iskolába járó
minegy hétezer tanuló fejlődését
szolgáló lehetőségekre. Az új uszodában egy 25 x 15 méteres és egy 10 x
6 méteres medencét, valamint öltözőket és egyéb kiegészítő helyiségeket
is kialakítottak.
Az átadáson részt vett Kovács
Norbert, a Nemzeti Sportközpontok
főigazgatója és Dala Tamás korábbi
magyar válogatott vízilabdázó.
A próbaüzem után a kisvárdai tanuszoda a hét valamennyi napján nyitva
tart, a diákcsoportok mellett meghatározott idősávokban a lakosság is igénybe
veheti a létesítmény szolgáltatásait.
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kizárólag jól képzett oktatók foglalkoznának, akik a remények szerint az
úszástanítás mellett a víz szeretetével
is megismertetik majd a kicsiket.
Juhász Roland állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár
az ünnepségen elmondta, a kormány
elkötelezett amellett, hogy megfelelő infrastrukturális
hátteret biztosítson
a
köznevelésnek,
amihez országszerte
tantermeket, tornatermeket, tanuszodákat és komplett
iskolákat létesítenek
a Nemzeti köznevelési infrastruktúra-fejlesztési program keretében.
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sődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
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