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Parkoló volt,
Jubileumi
A teremtett világ
A
magyar
nemzet
mindig
akkor
volt
sikeres,
közösségi
ünnepség
védelme
tér lesz
személyes
ügy
ha hűséges
volt Székesfehérváron
a Szent István-i örökséghez

Felelősek
Simicskóvagyunk
István: a
rendezett
Szent társadalom
István
alakításáértöröksége
királyunk

– az államalapítás

Államalapító Szent István fundamentuma a megmaradásunkat jelenti, nekünk pedig ma is az a küldetésünk, hogy
Fontos
az érdemibb
Családi
csődvédelem
– elfogadta
a törvényt
Országgyűlés
országépítők
legyünk – mondta el Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes
az államiaz
ünnep
alkalmából a Kallós Zoljelentősége
tán Külhoni Magyarságért Díjak átadásakor augusztus 19-én Budapesten, a Karmelita kolostorban.

ellenében, 41 tartózkodás mellett
A politikus szerint mindenkinek ott
megmaradás,
minden
tagjában
hagyta
jóvá a Ház.ha
Igennel
az előterbenne
él az aabüszkeség,
érdemes
Június kell
30-ánországépítőnek
elfogadta az lennie,
Ország-ahová
jesztők
mellett
Fidesz éshogy
a Jobbik
állította, legyen az
ehhez aszavaztak,
nemzethez tartozni.
Hozzátetgyűlés aa Gondviselés
családi csődvédelemről
képviselői
a szocialisták,
a Vajdaság,
Kárpátalja,
a Felvidék
te: nincs még
család a történelemszóló törvényt,
amely
első lépcsőben
az LMP-sek
és aegy
függetlenek
többvagy bármelyik
része a világnak.
amely annyi
szentet
volna
szeptemberben
lép hatályba.
A Ke- sége ben,
tartózkodott,
az egy
nemadott
szavaSemjén
Zsolt
úgy
fogalmazott:
a
az
egyháznak,
mint
az
Árpád-ház
reszténydemokrata Néppárt javasla- zatot a szintén független Fodor és
nemzet mindig1 akkor
nincs még egy nép, amelyik arányában
át 142magyar
igen szavazattal,
nem volt
Gáboradta
le.
FORRÁS:MTI

A törvény adósságrendezési eljámust,
amely
tagadja
más hogy
nemzetek
rást
biztosít
azzal
a céllal,
a filétezésheznehézségekkel
való jogát – mondta.küzdő
zetési
Magyarország miniszterelnöke
a
magánszemélyek
adóssága szabákülhonikeretek
magyarságért
áldozalyozott
közöttvégzett
rendeződjön,
tos tevékenységet 1995
óta díjjal ismefizetőképességük
helyreálljon.

ri el. A kitüntetés eleinte a Kisebbségekért Díj nevet
viselte és
két oldalon
tagozattal–
– Folytatás
a 13.
sikeres, ha hűséges volt a Szent Ist- annyi Nobel-díjast adott volna az em- rendelkezett: a Hazai Kisebbségekért
ván-i örökséghez és akkor jutott vak- beriségnek, mint a magyarság.
és a Külhoni Magyarságért Tagozattal.
vágányra a történelemben, ha ettől
Véleménye szerint azért fontos, A magyarországi nemzetiségi törvény
az úttól akár jobbra, akár balra letért. hogy magyarul „tudjuk látni a vi- elfogadása után, 2011-től a hazai nemA környezetszennyezés
okozta nemzetnek
károk mellett
napjainkban
a lelki-szellemi
környezetszennyezés
ellenmagyarok
is védekezni
Hangsúlyozta: minden
lágot”,
mert olyan
csodálatos kincs
zetiségek és a külhoni
kükell – mondta
Harrach
Péter,
a
Magyar
Kereszténydemokrata
Szövetség
(MKDSZ)
elnöke
május
28-án a kejoga és kötelessége a megmaradás „örökösei vagyunk”, ami lehetővé lön-külön díjban részesülnek.
resztény
civil szervezetek
immáron
tizenegyedik
Országgyűlés
szolgálata
az egyetemes
emberiség
teszi aalkalommal
teljes emberimegrendezetett
kibontakozást, országos
A díj fórumán
a külhoniazmagyar
közösFelsőházi
termében.
A
KDNP
frakcióvezetője
a
környezetvédelem
és
a
fenntartható
fejlődés
fontossága
mellettaza
érdekében; minden nemzet egy- és olyan értékgazdaságot jelent, amit ségek érdekében a közéletben,
eremett
világésvédelmét
hangsúlyozta.
szeri
megismételhetetlen
érték; más nyelven, más kultúrában „nem oktatásban, a kultúrában, a nembármelyik eltűnik a történelemből, tudnánk megtenni”.
zet örökségének megőrzésében, az
FORRÁS:
KDNP.HU,lesz
MTI póaz egyetemes
emberiség
Utalva Kallós Zoltán szavaira egyházi életben, a tudományban, a
tolhatatlanul szegényebb, ezért is Semjén Zsolt úgy fogalmazott: a tömegtájékoztatásban, a gazdasági
„kötelességünk megőrizni
a mazenei,
a tánc- és a beszélt anyanyel- önszerveződésben kiemelkedő tevéA környezetvédelem,
a fenntartható
fejlődés,
a teremmert
ezt az értékgaztart meg
ett világgyarságunkat,
védelme közül
a keresztény
emberekvünk
számára
ez és segít abban, hogy kenységet végző magyarországi és
dagságunkat
csak
mi
adhatjuk”
az
„kihozzuk
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-magunkból” azt, amit a külföldi személyeknek és szervezeegyetemes emberiségnek.
Jóisten talentumként adott, lehetővé teknek adható.
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
Semjén Zsolt idézte Kallós Zol- teszi az egyén kiteljesedését és a maÉvente legfeljebb tíz díj adomáenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
tánt, a néhai nemzet művészét, gyar nemzet fennmaradását.
nyozható. A díjak átadására minden
átva a Kossuth-nagydíjas
minket körülvevőnéprajztudóst,
világ szépségét,
rendjét,
töra
Leszögezte: amikor „a magyarsá- évben augusztus 20-a alkalmával kevényszerűségeit
kötelességünknek
tartjuk
a
ránk
bízott
ér- elismerjük” minden rül sor.
Magyar Művészeti Akadémia egy- gért küzdünk,
ékek kori
megőrzését
mondta
rövidazt a küldetését, hogy
tagját, aki– azt
mondta:Harrach
„addig Péter
nemzetnek
A Külhoni Magyarságért Díj elneköszöntőbeszédében,
hangsúlyozva:
az
ember
ennek
a vi-megőrizze az egyetemes vezése – a Magyar Állandó Értekezleszünk magyarok, amíg magyarul saját magát
ágnak aénekelünk
gazdája, nem
teheti tönkre, és védenie
kell azokés táncolunk”.
emberiség
számára.
let 2018. évi ülésének javaslatára –
ól, akik ezt
megteszik.
A miniszterelnök-helyettes kiemel„Nemzetfelfogásunk két szélsősé- Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért
A teremtett
az anyagi
van el”,
az amely
te: egy világban
nép számára,
főlegvalóságon
egy lét- túl
getott
utasít
nemamelyek
tekinti érDíjra módosult.
híreket,
a szellemi-lelki
világ törvényszerűségei,
kis nép és
számára
akkor van téknek
a nemzetirendje
létet, elleni
és a soviniza 2. oldalon
ember isszámában
a maga szellemi
lelki gazdagságával.
„Az ember,
támadásokról szólnak, Folytatás
amelyek nemcsak
az

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

kapcsolattartás

A később szintén szentté avatott
László királyunk
AzI. ügyvezető
alelnöki közbenjárásáposzt új a Kera 1083. augusztus 20-án avatták
reszténydemokrata Néppártban, ameszentté az államalapító István kilyet április 25-től Hargitai János tölt
rályt, azóta meghatározó ez a nap a
be. Az első időszakról kérdeztük.
magyarság számára. Talán nincs is
más olyan ünnepünk,
amely ennyire
FORRÁS: AA
mélyen a nemzet lelkében gyökerezNépveA ésKereszténydemokrata
szerteágazó jelentéstartalompárt
ügyvezető
alelnökévé
válaszmal foglalná magába a múltunkat és
tották.
Mit
takar ez aértékeket.
poszt, mire
jövőnket
meghatározó
kapott
megbízást?
Már a Római Birodalom korától,
deAz
igazán
a középkortól
kezdve atisztkeOrszágos
Választmány
reszténység
az egyetemes
összeújító
ülésén avolt
KDNP
alelnökének
vákötő kapocs,
a különböző
népek úr
kö-az
lasztottak.
Semjén
Zsolt elnök
zös kulturális65.§.
nevezője
Európában.
Alapszabály
2. pontja
alapján
Első királyunk
politikai éleslátását
megbízott
az ügyvezetői
feladatok
jelzi, hogy Ennek
a latin teljesítése
kereszténységhez
ellátásával.
érdekécsatlakozott, ezzel egyértelművé
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
tette a Nyugathoz tartozásunkat, a
hatáskörét rám ruházta az április 25pápai korona elfogadásával pedig
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
kinyilvánította önálló államiságunlétre
ügyvezető
státusz.
kat.az
A korona
azt isalelnöki
jelképezte,
hogy
– Folytatás
a 4. akinek
oldalona –
viselője Isten
választottja,
hatalma Istentől ered, ennélfogva
szuverén uralkodó, tehát országa is
független. Szent István államszervező tevékenysége egyszerre jelentette
a közigazgatás alapjainak lerakását, a közrend megszilárdítását és
az egyházi struktúra kiépítésével a
Június
18-ánhitmutatták
be aelterjeszVatikánkeresztény
és szokások
ban
Ferenc
pápa
Laudato
si'
– Áldott
tését.
légy!Már
kezdetű
enciklikáját.
e korban
évenként megemlékeztek államalapító uralkodónkról,
akinek tisztelete a későbbi századokban egyre nőtt, és jelentőségét
Magyarország Alaptörvénye ma is
hirdeti: „Büszkék vagyunk arra,
hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte
a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.”
Kontinensünk múltja, történelme
két fő tartópillérre épült: a görög–római humanizmusra és a kereszténységre. Arend Theodor van Leeuwen
(1913–1993) holland teológus szerint
FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU
„a kereszténység
mindmáig az a
tengely, ami körül Európa mozog”!
2014nemcsak
elején jelent
megközösséget
a hír arról,
Ezen
vallási
hogy
Ferenc
pápa
ökológiai
témájú
kell értenünk, hanem antik bölcsesíráson
kezdett
dolgozni,
amelyből
séget, kultúrát, állam- és jogrendet,
enciklika
is születhet.
A Laudato
humánumot,
tudományt
és művé-si’
– szetet.
Áldott légy! kezdetű dokumentum
A KDNP
(alcíme: A
közös frakcióvezetőjének
otthon gondozása)
írása a 11. Szent
oldalonFerenc
folytatódik
– első szavaival
híres

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

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

Soltész Miklós: A kereszténység számunkra evidencia

S-JÚNIUS

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

A kereszténység Magyarországon, Közép-Európában fontos, és annak kellene
lennie egész Európában is, ez számunkra
evidencia – jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a közelmúltban
Celldömölkön. Soltész Miklós az egykori bencés rendház félmilliárd forintos
kormányzati támogatásból megvalósult
felújítása alkalmából tartott ünnepségen
arról beszélt, hogy amikor több mint 250
évvel ezelőtt megtelepültek ott a bencések, csak egyetlen „ideológia” volt, amely
akkor is már 1700 éve létezett.
Úgy fogalmazott: életünknek minden
napját, hetét, hónapját és évét átszövik ma
is azok a keresztény tanítások, üzenetek,
a kereszténység által épített emlékek,
amelyek ezer év óta egész államiságunkat, kereszténységünket jelölik”.
Nem lehet „a keresztény tízparancsolatot, a teremtett világ üzenetét, sajátosságát kiölni” – hogy a fiú fiúnak születik,
a lány lánynak, s azok is maradnak –, de
tiszteljük azokat, akik másként gondolkodnak – mondta az államtitkár. Úgy
folytatta: óriási erők mozognak, amelyek
megpróbálják ezt megváltoztatni, de látni, milyen következménnyel jár, ha nagyhatalmak más földrészekre, országokra
rá akarják erőltetni a világnézetüket,
politikájukat. Hozzátette: láthatjuk, mi
történik most Afganisztánban és milyen
következményei lesznek még ennek.

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

kapcsolattartás
az ilyen helyek a „jóra és a maradandóra”
irányítják a gondolatainkat.
Véleménye szerint a nagy múlt
után nagy jövő előtt álló közösségi
helyszínné kell válnia az épületnek,
amely így nemcsak a város múltjára
emlékeztet, de a jövő erőforrása is.
Megjelent Ferenc
Várszegi Asztrik nyugalmazott
pápa Laudato si´
pannonhalmi főapát felidézte,
hogy
kezdetű enciklikája
az Árpád-házi
királyok
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is
védekezni kellalapították a
dömölki bencés apátságot, amelyet
aztán a törökök elpusztítottak. A 18.
században azonban már európai nívójú
zarándokélet folyt az újonnan alapított
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős
rendházban, majd 1950-ben a pártálállamtitkára, a KDNP alelnöke, Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye
lam megszüntette ott az egyházi életet.
püspöke, Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát és Várszegi Asztrik nyugalmazott
Az épület még a rendszerváltás
pannonhalmi főapát beszélget az egykori bencés rendház épületének átadásán
után is a város önkormányzatának
(Fotó: MTI / Filep István)
székhelye volt, amelynek visszaszolA sok-sok egymással vitatkozó ember ségi célokat szolgál, ugyanis a pandémia gáltatásáról már 1989-ben szó volt.
vagy akár a pártok is egyetérthetnének megmutatta, milyen szomorú a közösség Most, felújítása után „új reményabban, hogy a magyarság megmaradá- hiánya. A kormány ezért is támogatja ről, új tűzről” tesz tanúbizonyságot,
sában, a nemzet egészének vagy Euró- Kárpát-medence-szerte zarándokházak amellyel minden jóakaratú embert
pának a megmaradásában is „mekkora felújítását.
szolgál – mondta Várszegi Asztrik.
a felelősségünk, amiben osztozni kell
Ágh Péter, a térség fideszes ország�Többéves tárgyalás után 2005-ben
és amiért össze kell fogni” – mondta az gyűlési képviselője arról beszélt: 2013- költözött ki az önkormányzat az épüállamtitkár.
ban döntött a kormány arról, hogy első letből, 11 évvel ezelőtt pedig új hivaSoltész Miklós a celldömölki egykori körben 300 millió forintot biztosít a cell- talt építettek. A mostantól közösségi
kolostor felújításának előzményeit ismer- dömölki épület felújítására. A műemléki funkciót betöltő egykori kolostor és
tetve jelezte: a korábbi városvezetőknek munkálatoknál derült ki, hogy ez kevés- rendház 40 zarándokot befogadni
és néhai Kiss Péter kancelláriaminiszter- nek bizonyul, ezért újabb 200 millió fo- képes szállásnak ad otthont, de könek is köszönetet kell mondani a kezde- rintot adott a kormány a rekonstrukcióra. zösségi tereket és plébániahivatalt is
ményezésükért. Kitért arra is, mennyire
Hangsúlyozta: az egykori rendház kialakítottak a falai között.
fontos, hogy a megújult rendház közös- nemcsak vallási épület, de szimbólum is,
MTI

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

FORRÁS:MTI

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

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

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

A 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 –

Megalakult az eucharisztikus kongresszus lebonyolítását felügyelő operatív törzs
Megalakult a szeptember 5-12. közötti
budapesti Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus lebonyolítását felügyelő
operatív törzs – jelentette be a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért
felelős államtitkár Budapesten, egy háttérbeszélgetésen.
Kovács Zoltán hangsúlyozta, hogy az
állam semmilyen formában nem szól
bele az egyház által rendezett programokba, vagy azok tartalmába, az
operatív törzs elsődleges feladata a
rendezvényre látogatók biztonságának
szavatolása.
Semjén Zsolt egyházügyekért is felelős miniszterelnök-helyettes azt mondta,
hogy a nemzetközi rendezvény nemcsak
azért különleges, mert a pápa is ellátogat
a zárómisére, hanem azért is, mert azon
– az ökumenizmus jegyében – a keleti
ortodox egyházak, protestánsok és zsidó
felekezetek is részt vesznek.

Semjén Zsolt külön megtiszteltetésnek
nevezte, hogy Ferenc pápa részt vesz az
eucharisztikus kongresszus zárómiséjén.
Közölte: a pápa szinte soha nem vesz részt
személyesen az eucharisztikus kongres�szusokon, általában legátust küld, ezért a
katolikus egyházfő budapesti látogatása
gesztusnak tekinthető. Közölte, bár Ferenc pápa egy nemzetközi rendezvényre
jön, látogatása során – a Szépművészeti
Múzeumban – találkozik majd Magyarország állami vezetőivel is: Orbán Viktor
miniszterelnökkel, Áder János köztársasági elnökkel és vele.
Semjén Zsolt kitért arra is, hogy Ferenc
pápa – a budapesti zárómise utáni – szlovákiai többnapos útja más jellegű, állami
látogatás lesz.
A miniszterelnök-helyettes közölte: a
keleti egyházfők általában nem vesznek
részt az eucharisztikus kongresszusokon. Utalt arra, hogy az eucharisztiának

a keresztény – katolikus, református és
evangélikus – egyházak teológiájában
eltérő jelentése van. A budapesti ökumenikus rendezvény ebből a szempontból
is különlegesnek számít, mert azon az
ortodoxokon kívül protestánsok is részt
vesznek – mondta Semjén Zsolt.
Különlegesnek nevezte, hogy a keleti
egyházak „soha nem látott létszámban
és reprezentativitással” vonulnak fel a
kongresszuson. Köztük lesz I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes
pátriárka, aki a pápai misén is részt
vesz. Külön trónja lesz a pápának és
külön a pátriárkának – tette hozzá.
Magyarország földrajzi és kulturális
adottságából fakadóan közvetítő szerepet tölt be Kelet és Nyugat között, ezt
jelképezi a Nyugat pátriárkájának, Ferenc pápának és a Kelet pátriárkájának,
Bartholomaiosz patriarkának a jelenléte – mondta a politikus.

Semjén Zsolt felidézte az 1938-as
budapesti eucharisztikus kongres�szust, amelyről azt mondta, hogy spirituális, vallási esemény jellege mellett
kifejezetten náci- és kommunistaellenes demonstráció is volt. Hitler személyesen, rendeletben tiltotta meg, hogy
a német és az osztrák püspökök és
hívek a magyarországi rendezvényre
jöjjenek – tette hozzá.
Semjén Zsolt arra a kérdésre, hány
embert várnak, azt mondta, szerinte a
kongresszus különböző programjain
többszázezren vesznek majd részt, míg
a szeptember 12-ei zárómisén mintegy
százezren lesznek. Megjegyezte, ha nem
aznap lenne Stefan Wyszyński lengyel
bíboros boldoggá avatása Varsóban, akkor a lengyel zarándokok nagyobb számban érkeznének a budapesti misére.
Kovács Zoltán közölte, hogy a zárómisét az MTVA élőben közvetíti.

Átadták a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjakat
Folytatás az 1. oldalról
A díjat a miniszterelnök a nemzetpolitikáért felelős miniszter útján
tett előterjesztésre adományozza, az
elismeréssel emlékplakett, továbbá –
személyenként vagy szervezetenként
– egymillió forint jutalom jár.
Idén a Csíkszeredai Régizene Fesz-

tivál szervezőjeként ismertté vált
Ferencz Angéla néprajzkutató, közösségszervező, Meleg Vilmos színművész, a Nagyváradi Állami Filharmónia nyugalmazott igazgatója,
a Székelyföldön található Haszmann
Pál Múzeum, a Komáromi Jókai
Színház, Simek Viktor rajztanár, kar-

nagy, a vajdasági Egység Művelődési
Egyesület, az ugyancsak vajdasági
Hét Nap hetilap, a pancsovai Petőfi
Sándor Művelődési Egyesület, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség,
valamint a Németországban működő
Csöbörcsök Néptáncegyüttes részesült a díjban.

Elismerő oklevélben részesült a szabadkai Népkör Magyar Művelődési
Központ.
A díjakat Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára adta át.
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Kormány, párt, frakció
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elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA
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Semjén Zsolt: Mindenkinek feladata,
hogy a saját helyén országépítő legyen

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 miniszterelnök-helyettes az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából adott át Áder János köztársasági elnök által adományozott állami kitüntetéseket:
a Magyar Érdemrend közép-, tiszti- és lovagkeresztje, valamint Magyar Arany és Ezüst Érdemkereszt elismeréseket Budapesten.

Az ünnepségen a miniszterelnök-heMegjelent
FerencIstván király
lyettes azt mondta,
Szent
pápa Laudato si´
örökségéhez tartozik,
hogy úgy alapíkezdetű enciklikája
totta
a magyar
államot, csatlakozzetszennyezés
ellen ismeg
védekezni
kell
va a keresztény civilizációhoz, hogy az
ország nem lett a Német-római Császárság hűbérese, és nem került Bizánc
érdekszférájába sem. Elutasította a
koppányi „pogánykodást", ugyanakkor
azt az árulást is, hogy a Német-római
Császárságnak ajánlja fel az országot.
A Szent István-i mű lényege „az idők
élén járni”, a szükséges változtatásokat
megtenni és egyszerre megvédeni a
nemzeti szuverenitást.
Ez a feladat évszázadról évszázadra
– mondta. Az örökség tanulsága, hogy
egyszerre kell megvalósítani ezt a kettős küldetést: mindenkinek a saját „őrhelyén" kell „az idők élén járnia", nagyszerűt alkotnia, és ezt magyarként, a
magyar nemzethez való hűség jegyében. A kitüntetettek pontosan így cselekedtek – hangsúlyozta Semjén Zsolt.
Ez 1848-ban úgy hangzott, hogy
haza és haladás: egyszerre kellett kivívni a nemzeti szuverenitást és a
polgári átalakulást. De ugyanez volt a
feladat 1956-ban is – mondta a politikus. Kiemelte, hogy Szent Istvánról
sok mindent el lehet mondani: zseniális állam- és egyházszervező, zseniális
hadvezér, zseniális diplomata volt, valamint szent király.

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Semjén Zsolt átadja a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést Mészáros Józsefnek, a Barankovics István
Alapítvány Kuratóriuma elnökének, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság volt főigazgatójának, a Magyar
Államkincstár volt elnökének az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából (Fotó: MTI / Bruzák Noémi)
A miniszterelnök-helyettes szerint
az, hogy „rajtunk nem fognak az évszázadok", annak köszönhető, hogy
Szent István felajánlotta az országot a
Szűzanyának. Az államalapító legfontosabb tulajdonságának nevezte, hogy
országépítő volt. Mindenki feladata,
hogy bekapcsolódjon ebbe az országépítésbe – tette hozzá.

Semjén Zsolt kiemelte, hogy sok magyar ünnep létezik, állami ünnep azonban csupán egy, Szent István napja. Elismerésből is sokfélét adományoznak,
az állami kitüntetések viszont különleges ranggal bírnak – közölte.
A díjak egyidősek az emberiséggel. A kitüntetések fontosak azoknak
is, akik kapják, és annak is, aki adja,

jelen esetben a magyar államnak. A
leglényegesebbek azonban a magyar
nemzetnek, mert az akkor tud megmaradni, ha büszke lehet a tagjaira –
hangoztatta. A miniszterelnök-helyettes arra is kitért, hogy nincs még egy
olyan nemzet, amely arányosan annyi
Nobel-díjast adott volna a világnak,
mint a magyar.

Semjén Zsolt: A szatmárnémeti székesegyházat teljesen felújítottuk,
ezzel is folytatva Szent István egyházépítő nagy művét!
Szatmárnémetiben Magyarország és Románia miniszterelnök-helyettese, valamint magyarországi és romániai római katolikus és görögkatolikus érsekek
és püspökök jelenlétében áldották meg a felújított római katolikus püspöki székesegyházat augusztus 21-én. A műemlék-felújítást az Európai Unió, valamint a román és a magyar állam finanszírozta.
Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese a hálaadó mise
utáni köszöntőjében Szent István életpéldájára hivatkozva azt mondta, hogy
mindenki ott legyen ország- és nemzetépítő, ahová az élet állította.
Azt is felidézte, hogy a király uralkodása végén Szűz Máriának ajánlotta
a magyar koronát és az országot. Ezzel
az immanens magyar történelemnek
transzcendens távlatokat adott. Arra
hívott mindannyiunkat, hogy a népünk
történetét üdvtörténetté formáljuk.
„Azt kívánom magyaroknak, románoknak, katolikusoknak, reformátusoknak, ortodoxoknak, hogy megértsük és kövessük Szent István példáját,
és égi közbenjárása segítsen bennünket
az üdvösség útján” – fogalmazott Semjén Zsolt.
Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes úgy vélekedett, hogy azok a

társadalmak, amelyek lemondtak a
szent időről a profán idő javára, eltévedni látszanak a történelemben. Szerinte ezek a társadalmak előbb-utóbb
megtagadják a múltat, eltörlik azt, és
ezáltal fölszámolják egy közösség, egy
nép, egy nemzet láthatatlan, ám annál
fontosabb szellemi gyökereit. Hozzátette: minden eddigi ilyen próbálkozás
kudarcot vallott, és minden hasonló
építmény, amely nélkülözi a szent teret
és időt, összeomlott.
„Ahol új templom épül, ott, ahol a
régi templomot felújítják, ott, ahol helye van az újnak a régi mellett, ott, ahol
a holnapot a tegnapi napra építik, és ott,
ahol a vékony gyökerek, a hajszálerek
életben maradnak, ott erős közösség él,
amely képes megmaradni, képes újat
teremteni, képes tervezni és építkezni”
– jelentette ki az RMDSZ-es politikus.
Cseke Attila romániai fejlesztési,

közigazgatási, és közmunkálatokért
felelős miniszter elmondta: az általa
vezetett tárca Erdélyben és Partiumban
54 műemléképület felújítását finanszírozza, amelyek közül 28 templom vagy
székesegyház. Ezekkel a felújításokkal
megerősítjük a gyökereinket, felmutatjuk értékeinket, ugyanakkor a jövő felé
is fordulunk – tette hozzá.
Schönberger Jenő szatmári püspök
prédikációjában arra emlékeztetett,
hogy minden keresztény közösségnek
feladata templomot építeni, nemcsak
kőből, hanem lélekből is. Megjegyezte:
ha a szatmári székesegyház szerényebb
is, mint a szomszédos egyházmegyék
püspöki katedrálisai, sok ember hitének, szeretetének, áldozatkészségének
a tanúja.
A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye 1804-ben jött létre, miután
az Egri Egyházmegyét három részre

osztották. Az ez után épült püspöki
székesegyházat 1837. augusztus 20-án
szentelték fel.
Amint azt a felújított székesegyházat
megáldó szombati misén ismertették: a
püspökség az Európai Unió regionális
operatív programja keretében nyert 10,8
millió lejes (771,1 millió forint) támogatást az épület teljes felújítására, és ezt
az összeget a román kormány 1,9 millió
lejjel (135,6 millió forint) egészítette ki.
A püspökség önrésze 260 ezer lej
(18,5 millió forint) volt. A beruházás
során előre nem látott többletköltségek
fedezését a magyar kormány vállalta,
kétmillió lej (148 millió forint) értékben. A felújítás során a bádogtetőt réztetőre cserélték, restaurálták a székesegyház kő- és fémelemeit, kicserélték
a padlót, korszerűsítették a fűtésrendszert, újrarendezték a templom udvarát.
MTI
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Debrecenben felavatták Szent II. János Pál pápa szobrát
S-JÚNIUS
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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.

Debreceni látogatásának harmincadik évfordulóján augusztus 18-án a helyi Szent Anna-székesegyház előtt felavatták Szent II. János Pál pápa egészalakos
szobrát, Kovács Jenő szobrászművész alkotását.
FORRÁS: AA

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért
felelős államtitkára a szoboravató szentmisét követően egyháztörténeti jelentőségűnek nevezte II. János Pál három évtizeddel ezelőtti debreceni látogatását.
Felidézte, hogy a pápa a protestáns
gályarabok emlékművének megkoszorúzásával és a Református Nagytemplomban elmondott beszédével felekezeti
megbékélést hirdetett, amelynek egyik
helyi eredménye Debrecenben három
püspökség – református, római katolikus és görögkatolikus – nagyszerű viszonya – tette hozzá.
Az államtitkár „nagyszerű tettnek”
nevezte, hogy II. János Pál pápa 1993ban megalapította az önálló Debrecen-nyíregyházi
egyházmegyét,
amely a hitélet mellett óvodákat, iskolákat, szociális intézményeket működtet. Bejelentette: a kormány döntött
arról, hogy 1,676 milliárd forinttal
támogatja a Debrecen-józsai katolikus
iskola megépítését.
Soltész Miklós jövőbe látó pápának
nevezte II. János Pált, aki a kommunizmus bukása után arra figyelmez-

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 székesegyház előtt felállított szobrot Ternyák Csaba egri érsek áldotta
meg. Az alkotás leleplezését megelőző ünnepi szent misén Ternyák
Csaba,
Megjelent
Ferenc
pápa Laudato si´
aki tíz éven át volt Rómában
II.enciklikája
János
kezdetű
Pál pápa közvetlen
munkatársa,
a harA lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
minc évvel ezelőtti látogatást jelentős
mérföldkőnek nevezte a magyarországi
ökumené történetében. „A debreceni
pápalátogatás után valami megváltozott még a pápai vezetésben is” – utalt
az érsek az ökumené kiterjesztésére,
az 1995-ben kezdeményezett teológiai
párbeszédre, aminek a lényege, hogy a
„péteri szolgálat úgy valósul meg, hogy
mindegyik fél a szeretet látja benne”.
Ternyák Csaba Ferenc pápa szeptem– hangoztatta Soltész Miklós Debre- beri budapesti látogatása kapcsán azt
mondta, most is különleges alkalom lesz
cenben.
Katarzyna Ratajczak Sowa, a Len- az esemény, Péter utóda ezúttal is azért
gyel Köztársaság budapesti nagykövet- jön, hogy „Péter szolgálatát teljesítse:
ségének munkatársa örömét fejezte ki, megerősítsen bennünket a hitünkben”.
„Ferenc a mai Péter, és ahol Péter,
hogy honfitársa, a lengyel pápa „ilyen
helyet foglal el a magyarok szívében”. ott az egyház” – figyelmeztette TerFelidézte a magyarországi látogatásait, nyák Csaba a pápa egyházi bírálóit a
egyebek között azt is, amikor – még pá- Szent II. János Pál pápa emlékére renpasága előtt – felkereste a kabai cukor- dezett szentmise keretében elmondott
homíliájában.
gyárat építő lengyel munkásokat.
FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

tetett, hogy „nem lesz könnyebb”
ezután, sőt bizonyos szempontból
nehezebb lesz. „Európa új arculata
nehéz vajúdások árán születik meg
a szemünk előtt” – fogalmazott a kereszténydemokrata politikus.
Ebben „a legnagyobb szolgálatot
azzal tehetjük, ha újból közösen teszünk tanúságot azokról a keresztény
értékekről, amelyek Európa és Magyarország alapjait megteremtették”

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 –

Szent István-nap Szegeden és Sopronban – a KDNP aktív részvételével
Országszerte megemlékeztek a kereszténydemokraták Szent István királyunkról és a magyar állam megalapításáról. Tudósítóink ez alkalommal Szegeden
és Sopronban jártak.
Mintegy 300 fő részvételével ünnepelték
Szent István-napját a szegedi kereszténydemokraták. Szögedi halászlé, sült hal és
Fazakas Attila katolikus lelkész jóvoltából szentölt kenyér is került az asztalokra.
A Kohári Nándor, a KDNP városi titkára által szervezett eseményen részt vett a
Fidesz–KDNP több szegedi önkormányzati képviselője, Polner Eörs, a megyei
közgyűlés KDNP-s alelnöke és Kalmár
Ferenc miniszteri biztos, a KDNP országos elnökségi tagja is.
Haág Zalán, a KDNP szegedi elnök-frakcióvezetője
hangsúlyozta:
államalapító Szent István királyunk
példájában a magyarság mindig találhat kapaszkodót és iránymutatást az
időszerű problémák megoldásához és a
jövő kihívásai leküzdéséhez. „Ma sincs
ez másképpen. István Magyarországot a
Nyugat részévé tette, de kiváló kapcsolatokat ápolt a keleti Bizánccal is. Szívesen fogadott jótanácsot és segítséget
külországból, de ha kellett, fegyverrel
is megvédte hazánk szuverenitását és
függetlenségét a leghatalmasabb európai birodalommal szemben is” – idézte
meg a magyarság ezeréves dilemmáját
a szónok.
„István az országot s annak népét kereszténnyé tette. Nem felszínes, taktikai
megfontolásból, hanem mély hitbéli
meggyőződésből. Nem csupán formáli-

san, hanem lelkében akarta megtéríteni,
helyes útra vezetni országa lakóit. Imre
herceghez intézett intelmei, majd az ifjú
trónörökös halálát követően Magyarország Szűz Mária oltalmába ajánlása
ékes tanúbizonyságát adják ennek” – fogalmazott a szegedi kereszténydemokraták vezetője.
Nemzetünk és hazánk megmaradása és boldogulása szempontjából azóta
sem volt, nincs és nem is lehet más út,
csak a keresztény, magyar, Szent István-i út. A jókedvű ünneplés közepette
erre emlékeztet bennünket augusztus
20-a – tette hozzá a kereszténydemokrata városatya.
Sopronban a Szent István-templom
búcsúján ünnepi szentmisén áldotta
meg az új kenyeret és bort Pápai Lajos,
a Győri Egyházmegye korábbi püspöke.
„Szent István elsősorban saját példájával, törvényeivel, intézkedéseivel
járt elöl. Prohászka püspök szerint egy
nép akkor lesz kereszténnyé, amikor az
eszményeit keresztelik meg, és ha megnézzük népünk kultúráját, értékeit, szokásait, úgy átjárta a kereszténység, hogy
annak ismerete nélkül nem is érthető
meg igazán – fejtette ki homíliájában
Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök. Mint minden emberi tevékenység,
a kultúra is megváltásra szorul – fogalmazott. „Krisztus meg tud testesülni

minden egyes kultúrában, miközben azt
megtisztítja és megszenteli. Szent István áldott jobbjával ebben is utat mutat
nekünk. A kereszténységnek a mai magyar kultúrában is meg kell testesülni,
hogy jövőnk legyen.” – mondta.
A hagyományosan szabadtéri szentmisét Sopron Megyei Jogú Város ünnepsége követte, amelyen beszédet
mondott Barcza Attila, Sopron országgyűlési képviselője.
Az eseményen Barcza Attila hangsúlyozta: a Szent István által lerakott alapoknak köszönhetően – az évszázadok
során – folyamatosan épült Magyarország. Hozzátette: államalapító szent
királyunk öröksége és hite arra kötelez
minket, hogy soha ne adjuk fel hitünket,
múltunkat, kultúránkat és hagyományainkat.
Tóth Éva, a KDNP helyi elnöke
elmondta: a Szent István-templom
szoborcsoportja az 1921-es soproni
népszavazás jubileumán külön is emblematikus helyszín, ugyanis a Szent
István király két oldalán lévő szobor az
1921. szeptember 8-i ágfalvi csata hőseit, Machatsek Gyulát és Szechányi Elemért ábrázolja, akik életüket áldozták
hazájukért, a Szent István által megalapított, keresztény hitben fogant magyar
államért.
A KDNP Soproni Szervezete nevé-

ben Tóth Éva elnök az elnökség tagjaival koszorúzta meg Szent István király
szobrát Sopron polgármestere és a Fidesz–KDNP helyi önkormányzati frakciójával együtt.
A helyi protestánsok – evangélikusok és reformátusok – közös szabadtéri istentiszteleten emlékeztek István
király, a keresztény országépítő életére.
A belvárosi Eggenberg-ház udvarán
tartott ünnepségen Farkas Ciprián
polgármesterrel a soproni KDNP-t is
képviselve vett részt Tóth Éva elnök,
önkormányzati képviselő. A kétnyelvű
istentiszteleten Holger Manke és Tóth
Károly hirdetett igét.
Az 1400-as évek elején épült belvárosi épület Sopron egyháztörténetében
fontos szerepet játszott – mondta el Tóth
Éva. A reformáció korában az elhunyt
Eggenberg János herceg özvegye, a protestáns főúri hölgy, a császári házhoz
fűződő jó kapcsolatai miatt engedélyt
kapott arra, hogy a háza udvarában – a
városban akkor egyébként tiltott – evangélikus istentiszteleteket megtarthassa.
Ezért a barokk ház loggiás udvarának
emeleti mellvédjébe díszes kőszószéket
építtetett. 1674-től két éven át a hercegnő saját lelkésze innen prédikált a gyülekezetnek, mely alkalmakra még bécsi
protestánsok is eljöttek.
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Rétvári Bence: Legyünk büszkék államunkra!
S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

zetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Jobb oldali képünkön az alkotó Ekker Róbert szobrászművész (balra) Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke és Rétvári
Bence, az EMMI miniszterhelyettesének társaságában Kovács Vilmos kárpátaljai költő és író felavatott emlékművénél a megyei önkormányzat udvarán
2021. augusztus 19-én (Fotó: MTI / Vajda János)
A magyar állam iránti büszkeségre szólított fel állami ünnepünk alkalmából az Emberi Erőforrások
Minisztériumának parlamenti államtitkára Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
ünnepi közgyűlésén.
Rétvári Bence közölte: míg a „történelem süllyesztőjében” sok állam
tűnt el, addig a magyar, a nagyhatalmi törekvések ellenére, itt van.
Legyünk büszkék több mint ezeréves államunkra, amely a történelem
viharai között is meg tudott maradni
olyannak, amilyennek Szent István
megálmodta: önálló, keresztény, Euró-

pához tartozó államnak – mondta.
A politikus kijelentette: az államalapítás az egyik sorsfordító döntése volt a
magyarságnak, mert anélkül a nemzet
nem maradt volna fenn. Szent István
annak idején a keresztény hit alapjaira
építve tudott stabil viszonyokat teremteni; egy erős, nyugati, keresztény államot alapított – mondta Rétvári Bence.
Szent István hosszú távra biztosította a magyar állam függetlenségét.
Az általa lerakott szilárd alapok még
az idegen uralmak kilátástalannak
tűnő helyzeteiben is képesek voltak
megőrizni a magyarok szabadságvágyát, törekvésüket az önrendelkezés-

re, a függetlenségre – hangoztatta a
politikus. Ma sem szeretnénk mást,
mint hogy mindenki egyenrangú
félként kezelje a magyarokat. Ne oktassanak ki minket külföldről! Mi
tiszteletben tartjuk az ő döntéseiket,
és nem szólunk bele más országok
dolgaiba – közölte.
Szent István király sziklára építette országát és életét, ez a szikla a
keresztény hit. Kiállt az egyetemes
keresztény értékrend mellett, elfogadtatta azt népével. Az államalapító
megélte hitét, és élete utolsó percében
Magyarországot felajánlotta Szűz
Máriának – mondta Rétvári Bence.

1300 egyházi tábor, zarándoklat,
kirándulás várta nyáron a fiatalokat
Idén nyáron 1300 egyházi táborban,
zarándoklaton és hosszabb hétvégi kirándulásokon vehettek részt a fiatalok a
kormány 520 millió forintos támogatásának segítségével – jelentette be a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkára a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szerencsen,
ahol nyírbátori görögkatolikus táborozókat köszöntött a Rákóczi-várban.
Soltész Miklós újságíróknak azt
mondta: ezek a programok a nemzettudatot erősítik, a gyerekek megismerkedhettek például II. Rákóczi Ferenc fejedelem életével, ellátogathattak Tokajba,
Boldogkőváraljára és Vizsolyba is, ahol
többek között templom- és várlátogatásokon, valamint élményalapú történelemórákon vehettek részt.
Ez a tudás lassan le fog ülepedni bennük és később hazájukat szerető, adott
esetben keresztény hívő vagy a kereszténységet tisztelő felnőttekké válhatnak
– fogalmazott.
Soltész Miklós hangsúlyozta, Nyugat-Európa gazdasági és életszínvonal
tekintetében ugyan magasabb szinten

van, de kultúráját és kereszténységét
egyre inkább elveszíti. A mi gyermekeinknek azt szeretnénk bemutatni, ami
ennek a térségnek, Közép-Európának
és a balkáni térségnek a sajátja, azaz a
sokfélesége ellenére mégis egy irányba
mutató évszázados kulturális, vallási és
történelmi hagyományt – hangsúlyozta a
kormánypárti politikus, hozzátéve, ezek
a programok és a táborok mind-mind ezt
a lehetőséget szolgálják.
Koncz Zsófia, a térség fideszes országgyűlési képviselője az eseményen elmondta, az egyházi táborok példái annak,
hogy a koronavírus-járvány után az élet és
a gazdaság újraindult Magyarországon,
valamint felélénkült belföldi turizmus.
A térségbe egyre könnyebben és gyorsabban lehet eljutni, köszönhetően az infrastrukturális fejlesztéseknek – emelte ki
a képviselő. Megjegyezte, hogy elkezdődött a 37-es főút négysávosítása Szerencs
és Gesztely között, felújítják a tokaji hidat,
a Kopasz-hegy körül pedig megépül az a
kerékpárút-hálózat, melynek segítségével
Nyíregyházától egészen Szerencsig, illetve Mádig lehet majd kerékpározni.

A közgyűlésen köszöntőt mondott Bánné Gál Boglárka, a megyei
közgyűlés Fidesz–KDNP-s elnöke,
Csöbör Katalin, Miskolc fideszes
országgyűlési képviselője. Az ünnepségen átadták a megye legrangosabb
kitüntetést, a Rákóczi-láncot, amelyet
Révész János, a megyei központi kórház főigazgatója kapott meg.
Rétvári Bence emlékeztetett arra,
hogy az egészségügyi dolgozók emberfeletti munkát végeztek a koronavírus-járvány miatt. Közölte, hogy jövőre közel 460 milliárd forintot fordít
a kormány az ágazat béremelésére.
MTI

Helyi összefogással és kormányzati
támogatással fejlődik az ősi,
baranyai község, Nagypall
A Magyar Falu Program keretében megvalósult beruházásokat
adtak át július 30-án Nagypallon.
A Szent István idején alapított,
Baranya megyei Nagypall jó
példája annak, mi a záloga egy
kistelepülés életképességének,
fennmaradásának. Szorgalmas
emberek, jól működő kisközösségek, távlatokban gondolkodó faluvezetés és hatékony
érdekképviselet.
Mindezek
hozzájárulhatnak egy közösség megtartó erejének erősítéséhez, amelynek stabil alapot
ad az itt élő nemzetiségek sokszínűsége.
A Magyar Falu Program
keretében több beruházás is
megvalósulhatott a településen, melyet Grátz Erika polgármester, Hargitai János, a
térség KDNP-s országgyűlési
képviselője és Gaal Gergely,
a Miniszterelnökség miniszteri biztosa adott át.

Így az az önkormányzat tulajdonában lévő épületben – melyet
a Régi Mesterségeket Felelevenítő Egyesület használ – kézműves
foglalkoztatót adták át.
De fejleszteni sikerült egy
másik épületet is, mely óvodának, kultúrháznak és önkormányzati hivatalnak is helyet
ad. Ez alkalommal az óvodai
udvar és az önkormányzati hivatal belső felújítása készült el,
ahol Nagypall, Fazekasboda és
Erdősmecske önkormányzati
és közigazgatási ügyeit intézik. Ugyanakkor a kultúrház
sem maradt „érintetlenül”: itt
székek és asztalok beszerzésére nyílt lehetőség.
A kormány ezúttal – a Magyar
Falu Program említett fejlesztései révén – 30 millió forintos támogatást nyújtott a községnek.

6

H AZÁNK
AZÁN

Országjáró

A Budai Arborétum és Campus
jövője biztosított, sőt 2 milliárdos
fejlesztés következik

Fülöp Attila: Sokan
visszakerültek a
munkaerőpiacra
S-JÚNIUS

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

Sokan visszakerültek a munkaerőpiacra azok közül, akik
korábban elvesztették munkájukat, így ma 4,7 millió foglalkoztatott van országban – mondta az Emberi Megjelent
ErőforráFerenc
pápa Laudato si´
sok Minisztériumának szociális ügyekért felelős
kereszkezdetű
enciklikája
ténydemokrata
államtitkára
a közelmúltban
A lelki-szellemi
környezetszennyezés
ellen is védekezni kell Miskolcon,
az „Együtt a munkavállalásért Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében” című rendezvényen.
2010 előtt nehéz volt a munkaerőpiacra visszajuttatni
azokat, akik onnan kikerültek. A mostani kormányzat
filozófiája az, hogy nem a segélyrendszert kell támogatni, hanem munkát kell adni a munkanélkülieknek, a kiszolgáltatottság helyett esély kell nekik – közölte Fülöp
Attila.
Ugyanez a cél a megváltozott képességű munkavállalók esetében is, ezen a területen azonban sokkal nagyobb
energiára van szükség – tette hozzá. Fülöp Attila szerint a
szociális kérdés elsősorban foglalkoztatási kérdés, stabil,
biztonságos megélhetés csak munkajövedelemből lehetséges.
A 4,7 millió foglalkoztatott között mintegy 160 ezer
megváltozott munkaképességű van – mondta. Az államtitkár hozzátette: míg 2010-ben minden ötödik megváltozott munkaképességű ember tudott csak munkát találni,
addigra ma lényegesen többen dolgoznak közülük, köszönhetően a kormánynak, a gazdasági szervezeteknek
és a munkavállalást segítő projekteknek.
FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

„Ismét álhírt terjeszt a baloldal, most épp
Újbudát vette célba a fake news-gyár, a végrehajtók szerepét most László Imrére, Gy.
Németh Erzsébetre és Orosz Annára osztotta a főnökük” – derül ki Simicskó Istvánnak, Újbuda országgyűlési képviselőjének, a
KDNP frakcióvezetőjének közelmúltbeli Facebook-bejegyzéséből.
„A Budai Campus és a Budai Arborétum jövője nemcsak biztosított Újbudán, de a kormány

mintegy 2 milliárd forinttal támogatja a tervezett fejlesztését. Erről egyeztettünk Gyuricza
Csabával, a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem rektorával, aki elmondta, hogy aki itt
kezdi el a tanulmányait, az itt is fogja befejezni”
– írta közösségi oldalán a kereszténydemokrata politikus, cáfolva az arborétum bezárásáról,
illetve az egyetemi kampusz bezárásáról szóló,
baloldal által terjesztett álhíreket.
KDNP.HU

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 –

Kereszténydemokraták a „Nagy Ipolytakarítás 2021” akció élvonalában

A KDNP Nógrád és Pest megyei vezetői és tagjai is jeleskedtek a augusztus
közepén a nyugat-nógrádi környezetvédelmi akció során.
A keresztény ember számára fontos,
hogy tegyen valami jót és példát mutasson embertársainak. Ezért a KDNP
Nógrád Megyei és Balassagyarmati Szervezete – Bablena Ferenc és
Frankó Viktória vezetésével – első-

ként csatlakozott a kezdeményezéshez,
melynek fővédnökei Magyarország
és Szlovákia köztársasági elnökei voltak. Hidvégi Vincének, a KDNP Pest
Megyei Szervezete tagjának is oroszlánrésze volt abban, hogy az ötlettől
a megvalósításig véghez vitte ezt az
eseményt. Balla Mihály fideszes országgyűlési képviselő is csatlakozott
a balassagyarmati szakaszon a KDNP

Balassagyarmati és Magyarnándori
Szervezete tagjaihoz a szárazföldi takarításban.
Több önkormányzati vezető – mint
a nagycsalomijai vagy az ipolybalogi
polgármester – támogatta az akciót,
melyhez felvidéki magyarok is csatlakoztak. Molnár Péter világ- és Európa-bajnok kajakos „gyorstalpaló képzést” tartott a vízen takarítóknak, így

ott is eredményes lehetett a munka.
A folyó és környezete megtisztítását
végző csapatokhoz Juhász Hajnalka, a KDNP alelnöke, országgyűlési
képviselő és Gaal Gergely, a KDNP
országos választmányi titkára, Pest
megyei elnöke, miniszteri biztos is
csatlakozott, hogy felhívják a figyelmet a környezet és természeti értékeink megóvására.

Januártól lesz önálló a marcali kórház
Közel egy éve számolt be a sajtó arról,
hogy döntés született a Marcali Kórház
önállósodásáról. Ez azonban nem tudott
megvalósulni a tomboló világjárvány
miatt. Augusztus elején Móring József
Attila, a térség KDNP-s országgyűlési

képviselője videóüzenetben számolt be
a legfrissebb fejleményekről – olvashatjuk a Somogyi Hírlap cikkében.
– Önálló költségvetési intézményként
fog működni a kórház jövő januártól. Ez
mindenkinek az érdekét szolgálja, aki-

nek bármilyen egészségügyi problémája
van. Köszönet illeti a Kaposi Mór Oktató Kórház vezetését, hogy előkészítették
ezt az anyagot és minden dolgozót, akik
az intézményben türelmesen vártak erre
a pillanatra, jegyezte meg az keresz-

ténydemokrata országgyűlési képviselő.
Móring József Attila elmondta: önálló
gyógyszertárat és új épülettömböt szeretnének az egészségügyi intézménybe,
de az is felmerült, hogy a mentőállomás
kórházba költözne.
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Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
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A nemzetpolitikai célkitűzések
megvalósításhoz növelni kell a szuverenitást

IKSZ
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elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

zetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

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

A magyaroknak mindig akkor volt
jó, ha saját maguk tudtak dönteni sorsukról – jelentette ki Nacsa
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 –

Lőrinc, a KDNP országgyűlési
képviselője, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke
augusztus közepén egy torockói
fesztiválon.
A politikus az erdélyi Torockón
zajló Double Rise fesztiválon a nemzeti szuverenitásról és kisebbségvédelemről rendezett panelbeszélgetésen vett részt. Az elhangzottakat
összefoglalva rámutatott arra: az elmúlt 11 év bebizonyította, hogy amikor Magyarország saját kezébe veszi
a döntéseket, nem hódol be a nemzetállamokat aláásó brüsszeli törekvé-

Taggyűlés és tagfelvétel
a veszprémi IKSZ-ben
Mivel a járványhelyzet lehetővé tette, június 25-én a veszprémi
IKSZ is megtartotta az első rendes taggyűlését, ahová a csapat
kabalaállata, Mayakutya is velük tartott. A taggyűlés levezetésére még egy bokatörés sem jelentett kifogást a helyi szervezetet
elnöklő Halmay Gábornak.
A kereszténydemokrata fiatalok áttekintették a helyi szervezet
tavaly szeptemberi megalakulása óta eltelt időszakot, megfogalmazta terveit, sőt egy, a szervezetbe jelentkező társuk felvételéről is szavazhattak.

IKSZ-es részvétel
a Varbói Ifjúsági Táborban
Váraljai Zoltán, az IKSZ országos alelnöke a szervezetet képviselve idén nyáron is részt vett az Összefogás Sajószentpéterért Alapítvány által megrendezett, a miskolci járáshoz tartozó
Varbón megrendezett ifjúsági nyári tábor záróalkalmán, Nagy
Imrének, az Alapítvány elnökének meghívására. Az eseményen Demeter Zoltán országgyűlési képviselő is részt vett.

seknek, akkor az jó a magyarságnak,
az anyaországon belül és a határon
túl egyaránt.
Nacsa Lőrinc úgy vélte: a nemzeti összetartozás nem maradhat csak
ünnepnapokon megélt érzés, hanem a
mindennapok része kell legyen, amit
erősíteni kell, nemcsak vezetők, hanem családok, iskolák, cégek szintjén
is. Leszögezte: az identitás megőrzése rendkívül fontos a szülőföldön
maradás tekintetében. A határon túli
magyar közösségek úgy vehetik saját
kezükbe a sorsuk irányítását, ha részt
vesznek a választásokon, mind saját

országukban, mind pedig Magyarországon, hiszen 2010 óta ők is elmondhatják véleményüket a magyarság
sorskérdéseiről.
A háromnapos Double Rise fesztivál elnevezése arra utal, hogy az év
bizonyos időszakában a Székelykő
lábánál épült Torockón a sziklás csúcsok között bujkálva kétszer kel fel a
Nap. Az ötödik alkalommal megrendezett összművészeti fesztivál több
mint száz irodalmi, zenei, színházi és
közéleti programot, változatos sportolási, szabadtéri szórakozási lehetőségeket kínált a résztvevőknek.

Nacsa Lőrinc Szegedre látogatott
A Tisza-parti városban Nacsa Lőrinc, az
IKSZ országos elnöke
a szervezet helyi tagjaival találkozott, majd
egy fiatalokat tömörítő civil szervezet által
szervezett
fórumon
vett részt Rácz Zsófia
helyettes államtitkár
és Farkas Dániel Fidealitas-alelnök társaságában.
Az oldott hangulatú
beszélgetésen szóba került a kormány ifjúságpolitikája, a fiatalokat
segítő intézkedések, az
ifjúságot foglalkoztató
legfontosabb kérdések
és az egyetemi modellváltás is.

Az EFOTT-on is aktívak voltak a fiatal kereszténydemokraták

Jó hangulatú beszélgetésekkel, izgalmas játékokkal és
értékes nyereményekkel várta a fesztiválozókat a KDNP
ifjúsági partnerszervezete az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján.
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Harrach Péter:

Kiköltözés
A pandémia következményei még sok
munkát adnak majd az orvosoknak, a
pszichológusoknak, a közgazdászoknak
és a szociológusoknak. Ez utóbbi némi
magyarázatra szorul. Teszek rá egy kísérletet.
Hosszú évekig voltam több mint 30
település országgyűlési képviselője.
Mindegyik fontos volt számomra, és ez
a választási eredmények ismeretében,
úgy tűnik, kölcsönös lehetett. Ez a kölcsönösség a két távoli, szép fekvésű falu
esetében még inkább szembetűnő volt.
Magam is átéltem legnagyobb bánatukat: fogy a falu lakossága, a fiatalok
elköltöznek, mert nincs helyben munkahely.
Hiába kapott egy közeli cég jelentős fejlesztési lehetőséget, a keletkező
munkahelyek nem feleltek meg a képzett fiataloknak. A komoly jövedelmet
biztosító gyümölcstermelés is befulladt
a járás nagy szörpüzemének bezárása
miatt. A fiatalok a városba költöztek, a
legidősebbek a temetőbe; egyre több lett
az üres ház. Hiába a csodálatos természeti környezet, a szülőfalujukat szerető
békés emberek, a jövő kilátástalannak
tűnt. Akkor az történt, ami nemcsak a

S-JÚNIUS

politikában, de a társadalom életében
is gyakori, az előre várható helyett egy
egészen más következett be. A járvány
miatti óvintézkedések enyhülésével
egyre több érdeklődő jelent meg a két
faluban. Az üres házak 80%-a elkelt.
A magyarázat kézenfekvő. A járványt
fékező intézkedések, bár szükségesek,
de igen megterhelőek voltak. Különösen nyomasztó élmény a bezártság, ha
az ember kisméretű városi lakásban él.
Sokan úgy gondolták, hogy feladják a
városi lét előnyeit, a fogyasztói életformát kiszolgáló üzletek sokaságát, a jó
közlekedési lehetőségeket, az ingergazdag utcák forgatagát. Ehelyett a saját
kert, a tágas tér, a természet közelsége
és az ismerős arcok élményét nyújtó
falu otthonosságát választják, akkor
is, ha a megszokottnál szerényebb az
infrastruktúrája. Otthagyták azt az
életformát, amire szocializálódtak, és
választották azt, amire vágyódtak. Nyilván egyéne válogatja, hogy ez a váltás
mennyire lesz gördülékeny.
Amikor ismerősöm elmesélte a felgyorsult betelepülést, rögtön azt kérdeztem, ugye nyugdíjasok? Többségében
gyermekes család, volt a válasz. Miért
gondoltam, hogy a kiköltözők nyugdíjasok? Talán azért, mert az ember az idő
múlásával kezdi élhetetlennek érezni
a nagyvárost, feltűnik neki, ami addig
nem, például hogy az ablaka alatt el-

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a

rendezett társadalom
lakói.
zúgnak a járművek, vágyódni kezd a jó tosan vásárolják fel a közeli város
alakításáért
levegőre, a természeti környezetre
és a A történetünk szempontjából nem az a
Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
A betelecsendre. Ugyanakkor érthető a fiatalok fontos, hogy ez a város Kassa.kapcsolattartás
vonzódása az épített környezet szépsé- pülők továbbra is ott dolgoznak, hiszen
ge, a nagy baráti társaság, az izgalmas bő fél óra alatt beérnek a munkahelyükre, lakni pedig hiányos nyelvismerettel
események sokasága iránt.
Mindez azonban nem csupán a csalá- is lehet. Vendéglátóm elmesélte, hogy
dok életét, hanem a társadalmi együtt- új szomszédai szóvá tették, hogy ugat a
élést is mélyen érinti. Kultúra kérdése, kutyája. Ő azt válaszolta, hogy ez falu,
Ferenc
a kutya.
hogy valaki tapintatos beköltöző vagy itt senkit nem zavar, ha ugatMegjelent
pápa Laudato si´
van
iganagyképű „gyüttment”, illetve befogadó Nem az a kérdés, hogy kinek
kezdetű
enciklikája
za, hanem van
egy
helyzet,
őslakos vagy pöffeszkedő „bennszüA lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen
is védekezni
kell amit jól kell
kezelni.
lött”. Na, ez a szociológus terepe.
Az egyik fél úgy érzi, hogy szülőfaluA kiköltözés-beköltözés jelenségei
kicsiben hasonlítanak ahhoz, mint amit ja, ahol családja generációk óta él, áldoKözép-Európa a migráció kapcsán átél. zata lesz a nagyképű megmondóknak,
Jogos igénye a befogadóknak, hogy meg akik a maguk világára akarják formálni
akarják őrizni életformájukat és értéke- őket. A másik fél azt mondja, megvetiket. Az esetleges bevándorlók pedig tem a házat, ugyanolyan jogaim vannak,
mint a kirekesztő bennszülötteknek.
vagy alkalmazkodnak, vagy nem.
Szerencsére találkoztam jó pélA dolog természetéből adódó sajátságok, mint a létszám és a saját kultúra dákkal is, amikor a beköltözők élveereje, előbb-utóbb eldöntenek mindent. zik azt a világot, ahová befogadták
A nyugati országok esetében két dolog őket. Hogy mi volt előbb, a jó szánvilágos. A csökkenő lakosságszám vá- dékú alkalmazkodás vagy a barátsákuumot teremt, ez vonzza a beáramló- gos befogadás, ki tudja – de hogy a
kat, a feladott identitás pedig jogossá kettő feltételezi egymást, az biztos.
teszi a kérdést, mi a fenét védjenek?
Itthon a beköltözés, ha kölcsönös jó
szándék kíséri, békés gazdagodást jeAz eredetileg a Mandineren
lent, ha ez hiányzik, folyamatos feszültmegjelent írás szerzője a KDNP
séget eredményez. Néhány napja jártam
frakcióvezető-helyettese, a Magyar
egy szép fekvésű zempléni faluban,
Kereszténydemokrata Szövetség
ahol a megüresedett házakat folyamaelnöke

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

FORRÁS:MTI

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

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

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

A 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 –

Surján László:

Miért nem vagyok liberális?
Azért nem vagyok liberális, mert liberális vagyok. Ne tessék meglepődni,
nincs itt semmi szenzáció. Amit ma a
liberálisok művelnek, az olyan messze
van a liberalizmustól, mint Makó Jeruzsálemtől.
Aki hisz a szabadságban, tiszteli mások akár az övétől eltérő véleményét, aki
úgy gondolja, hogy a szólásszabadság
fontos eleme az emberi együttélésnek,
és a lelkiismereti szabadságot mindenkinek biztosítani kell, az ki kell ábránduljon a mai liberál-terroristák világából.
Liberális vagyok, mert tudom, Isten
„fölkelti napját jókra is, gonoszokra is,
esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is.”
A mai világ nem ilyen. Julia
Rynkiewicz szülésznőnek készült, de
a Nottinghami Egyetem kizárta, mégpedig azon meggyőződése miatt, hogy
az abortusz emberölés. Ő azonban úgy
vélte, joga van a véleményéhez, és bíróságra vitte kizárásának ügyét. A pert
megnyerte, a bíróság vallási meggyőződés miatti diszkriminációnak ítélte a
kizárást.
Nem mindenütt ez a helyzet. Az
Egyesült Államokban szövetségi törvény biztosítja az orvosok lelkiismereti
szabadságát, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a keresztény orvosnak nem

kell abortuszt végezni, illetve a betegeket halálba segíteni. Ám New York állam megtámadta ezt a törvényt. Ahogy
Dr. Regina Frost nőgyógyász egy cikkben kifejtette, olyan nyomás alá helyezték, hogy választania kell a hivatása és a
lelkiismerete között. Pedig a valódi liberalizmus szellemében fel sem merülhetne, hogy a lelkiismereti szabadságától
bárkit is megfosszanak.
Austin Clark, aki a Louisville-i Egyetemen az Orvostanhallgatók az életért
Egyesület vezetője volt, csoportjuk nevében egy életvédő előadót hívott meg
az egyik rendezvényükre. Az egyetem
mindent megtett, hogy a rendezvényt ne
tartsák meg, végül tavaly Clarkot kizárták az egyetemről. Most ő is bírósághoz
fordult.
Oldalakat lehetne megtölteni ilyen
a hírekkel. A helyzet fonákságát talán
a legjobban Rafael Zaki esete mutatja.
Zaki családja Egyiptomból azért költözött Kanadába, mert kopt keresztényként gyakran támadásoknak voltak kitéve. A Manitoba Egyetem orvosi kara
kizárta Zakit, mert a Facebook-oldalán
kifejtette, hogy a magzatnak joga van
az élethez, és az orvost megilleti a lelkiismereti szabadság. Milyen liberális
elveket vall az az egyetem, amely figyeli
a hallgatók Facebook-oldalát, s ha azon

neki nem tetsző véleménnyel találkozik,
akkor a „vétkest” kizárással bünteti?
Rafael Zaki nem hagyta magát, hanem
perbe fogta az egyetemet, és győzött.
Nos, ez az a „liberalizmus”, ami minden tisztességes liberálist illiberálissá
tesz. Játék a szavakkal – mondhatja valaki. Bizonyos fokig igen. Hiszen a XIX.
században a liberálisok távolról sem az
Evangélium szelleméből vezették le a
maguk véleményét, s nem keresztényként gondolkodtak a Szabadság, Egyenlőség, Testvériség bajnokai sem, noha e
szép fogalmak is az evangéliumból fakadnak. A francia forradalom is terrorba fulladt, épp azért, mert elválasztotta
jelszavait azok gyökerétől. Most a történelem ismétli önmagát. A megkülönböztetés tilalmának sztahanovistái durván megkülönböztetik a keresztényeket
a többiektől, és megpróbálják a társadalom perifériájára szorítani őket, eltiltani
bizonyos foglalkozásoktól, egyetemi
végzettségtől. Ők a „szólásszabadság
bajnokai”, de van Facebook-cenzúrájuk
és bár hirdetik, hogy szabadon terjesztheted a véleményedet, de ez azt jelenti,
hogy csak azt mondhatod, amit szabad.
Persze sok eszement dolgot probléma
nélkül lehet terjeszteni, de ugyanakkor
ami a józan észből és a mindennapi tapasztalatból világos, azt hovatovább tilt-

ják. Egy egyetemi tanárnak meg kellett
követnie a hallgatókat, mert előadásán a
terhes nő kifejezést használta, ezzel pedig közvetve azt fejezte ki, hogy csak nő
lehet terhes.
Milyen világot akarunk? Meddig terjedhet az abszurd, s mikor érvényesül a
valóság? Szexuális zaklatásnak tekinthető-e, ha egy férfi maga elé engedi az
ajtónál a kolléganőjét?
Nem vagyok liberális, mert szeretem
a szabadságot. Olyan országban szeretnék élni, amelyben nem találnak mentséget a pedofíliára, és nem kövezik meg
azt, aki szerint a férfi és a nő egyenlő
jogúak, de nem egyformák.
Jövő tavasszal nem pártot, nem miniszterelnököt, hanem irányt fogok választani. A józanész diktálja a szavazatomat. Ezt ajánlom mindenkinek.
Az mkdsz.hu oldalon megjelent fenti
írás szerzője a Kereszténydemokrata
Néppárt tiszteletbeli elnöke

H AZÁNK
AZÁN

Fórum

S-JÚNIUS

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Simicskó István:

Szent István királyunk öröksége –
az államalapítás jelentősége

elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

zetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Folytatás az 1. oldalról
Hatalmas szellemi küzdelmek tanúi
vagyunk, napjaink eseményei meghatározók lesznek a történelem menetére. Európa ma veszélyben van.
Alapvető értékeink kérdőjeleződnek meg, a normalitás evidenciája
megborult. Az a hatalmas kultúra
kezd meginogni, amely az emberiségnek fejlődést, jólétet hozott,
amely biztosítja mind az egyén,
mind a társadalom kiteljesedését. A
kereszténységből fakad az emberek
közötti egyenlőség eszméje, amely
a szolidaritás magvát adja, enélkül
nincs egészségügy, nincs szociális
gondoskodás. A fejlett világ magától értetődőnek veszi az emberi
szabadságjogot, pedig ez is hosszú
évszázadok alatt kikristályosodott
összemberi felismerés, amelynek
alapja a keresztény Isten- és emberkép. A haladás, a felnövekvő
nemzedékek minél sikeresebb nevelését biztosító családmodell is
ebben gyökerezik. Nem véletlenül
éri a legnagyobb támadás pont ezt
a közös európai nevezőt.
A családok szétzilálása a személyes kudarcokon, fájdalmas sebeken át végső soron a társadalom
széthullásához vezet.
Az
összetartozás
kötelékei
meggyengülnek, azok a tartószálak

szakadnak el, amelyekbe kapaszkodni lehet. A kötődések nélkül
élő emberekben felerősödik az individualizmus, az egyéni érdekek a
közösség érdekei elé helyeződnek,
elvész az összetartás, és a nemzet
sebezhetővé válik a külső erők manipulációjával szemben.
Robert Schuman, Alcide de
Gasperi, Konrad Adenauer és politikustársaik az Európai Unió létrehozásával a II. világháború okozta
gazdasági nehézségeket kívánták
orvosolni, és a keresztényi értelemben vett egységet akarták megteremteni, amely szándékuk szerint
az európai keresztény értékek és
hagyományok folytatása. Nem önfeladást, európai egyesült államokat vizionáltak, hanem olyan erős,
öntudatos nemzetek közösségét,
amelyek pont attól tudnak egymás
segítségére lenni, hogy egyenként
is erős, összetartó közösségek építik. Védeni az értékeket a külső és
belső ellenségtől mindannyiunk
feladata. A Magyar Királyság évszázadokig viselte a kereszténység
védőbástyája címet. Sok áldozatot jelentett ennek teljesítése, de a
Szent István-i hagyomány birtokában vállalták eleink ezt a terhet.
Mit tehetünk annak érdekében,
hogy ezt a ránk bízott örökséget a

mai kor követelményei között híven
megőrizzük? A történelem
ismerete
segíthet minket abban, hogy okuljunk
a hibákból és a jó
példákat megtartva
kiálljunk
elveink
mellett.
Mindig akkor voltunk erősek, akkor
értünk el sikereket,
amikor összefogtunk, összekapaszkodtunk.
A nemzeten belül
és az országhatáron kívül szövetségeseket kerestünk
és küzdöttünk a
kitűzött célokért.
Minden
kornak
megvannak a kihívásai, de Szent István Imre herceghez
írott
Intelmeiben
írott szavai érvényesek ma is: „[…]
ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is. Mert
e lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható
ellenségeid ellen.”
A látható veszélyek, kihívások
elleni küzdelem is megosztja az európai közösségünket, jól érzékelhető volt ez a migrációs krízis idején,
de a láthatatlan, eszmei veszélyek
ellen sem könnyebb felvenni a harcot, pedig ez még nagyobb sebet
ejthet rajtunk, elpusztíthatja egész
kultúránkat. A mostani ünnepnek
különös súlyt ad a magunk mögött
hagyott másfél év, az ismeretlen
kórral való harc ennek minden következményével. Itt is jól látható,
hogy csak a közös akarat vezethet
eredményre.
Van mit ünnepelnünk, a járvány
első három hullámát legyőztük,
van jövőnk, vannak céljaink. Magyarországot egy erős államként
képzeljük el, amely együttműködik a világ szereplőivel és továbbra is a hagyományos értékrendnek
a képviselete mentén politizál. Az
államalapító szent király határozott, biztos utat jelölt ki számunkra, és az idő igazolta őt. A rá való
emlékezés, életművének megismerése segíthet minket, magyarokat,
hogy tisztán lássuk helyünket és
szerepünket a mostani változó világban.
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Búcsú
Dessewffy
Lászlótól
Fájó szívvel búcsúzunk az élete 95.
évében elhunyt Dessewffy László
írótól, újságírótól, a Kereszténydemokrata Néppárt tagjától.
Dessewffy László 1926-ban született neves történelmi család tagjaként, derül ki a Magyar Szemle
életrajzából. Cegléden érettségizett,
majd 1945-től az Újjáépítési Minisztériumban dolgozott id. Antall József
beosztottjaként. Rokona, Dessewffy
Gyula hatására – aki Barankovics
Istvánnal a háború előtt együtt szerkesztette „Az ország útja” című folyóiratot – érdeklődése az írás felé
fordult. A budapesti Pázmány Péter
Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karának Sajtótudományi
Intézetében tanult újságírást. 1947től riportjai jelentek meg a Magyar
Nemzetben, de a kommunista hatalomátvételt követően, származása
miatt évtizedekig nem publikálhatott. A szocializmus éveiben vállalati könyvelőként dolgozott, az írással
azonban nem hagyott fel. 1970-ben
megnyert egy jeligés novellapályázatot, ezt követően már megjelenhettek írásai. A hetvenes-nyolcvanas
években az Élet és Irodalom hetilapban – a kor keretei között lehetséges
– rendszerkritikus szociográfiai cikkeket publikált.
Az emigrációban élő magyar máltai lovagok 1981-ben kérték, hogy
lépjen be a rendbe, mert annak nem
volt egyetlen Magyarországon élő
tagja sem. Kezdetben a Katolikus
Szeretetszolgálat keretein belül szervezte a nyugatról érkező karitatív segélyszállítmányok fogadását és célba
juttatását. 1986-ban nyugdíjazása
után kezdte szervezni Kozma Imre
atya és a Németországban élő Csilla
von Boeselager bárónő segítségével
a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot. A szervezet elnöke Kozma Imre
atya, ügyvezető alelnöke Dessewffy
László volt, akik kiemelkedő szerepet
játszottak az 1989-ben az NDK-ból
érkező menekültek támogatásában.
Dessewffy László 1990-ben lépett
be a KDNP Belvárosi Szervezetébe
Budapesten. 1992-től a KDNP sajtóosztályának vezetője, az 1990-es
évek közepén a Kereszténydemokrata Hírlap szerkesztője. Írásai folyamatosan jelentek meg a jobboldali
napilapok hasábjain. A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége egyik
alapítója volt, a szervezet örökös
tagjává választották.
Dessewffy László tiszteletére a
Budapest-Belvárosi Nagyboldogas�szony Főplébánia-templomban tartanak gyászmisét 2021. szeptember
15-én 18 órakor.
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A homoszexuális toborzás nem alapjog – A kulturális
imperializmussal szemben is szabadságharc kell
S-JÚNIUS

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

Múlt hónapban a belga állami televízió budapesti tudósításában Mészáros István László élesen bírálta a Magyarországgal szembeni agresszív európai uniós kampányt. A Szent Pál Akadémia rektorhelyettesét, volt SZDSZ-es országgyűlési képviselőt a pedofilellenes törvény nyomán kialakult viharról kérdezte
a Hetek című közéleti hetilap.
FORRÁS:MTI

– Sokan meglepetésként értékelték
a pedofilellenes törvényt, mások
szerint a kormány tudatos csapdát
állított ezzel az ellenzéknek. Ön
hogyan fogadta a döntést?
– Engem nem lepett meg a törvény,
és szerintem a magyar társadalom
túlnyomó többségét sem, hiszen a
magyar társadalom tradicionálisan
a normális, a konzervatív család- és
társadalom-felfogást követi. Erről a
jogszabályról tudni kell, hogy nem a
nagykorú személyek magánéletével
és életmódjával foglalkozik. Semmi
köze nincs ehhez: a 18 év alatti személyek, jelesül a gyerekek és az ifjúság védelmével foglalkozik, valamint
védi a szülők jogát a gyermekeiknek
adandó nevelés megválasztásához.
Miért lenne ez csapda az ellenzék
felé? A törvény ellenzék által támadott részét, a fiatalok felé irányuló
meleg- és transzgender-propaganda
tiltásáról szóló részt kifejezetten az
LMBTQ-lobbi agresszív nyomulása
provokálta ki, hiszen LMBTQ-propagandamesekönyvet adtak ki és
kívánnak az óvodai és kisiskolai
foglalkozások részévé generálni. Az
emberi méltóság védelmében, amibe
az ember születési, azaz természetes
nemének megfelelő önazonosságának védelme szervesen beletartozik,
semmilyen kelepce nincsen. Akinek
ellenzékben ez gondot okoz, azt csak
magának köszönheti.
– Az európai uniós vezetők többsége is úgy értékelte,hogy Magyarország átlépett egy vörös vonalat,
veszélybe került a demokrácia és a
szabadság ügye.
– Ez az aggodalom alaptalan, mert
ezzel a törvénnyel semmi nem változik az előzőekhez képest. Az európai
normák is, mint egyrészt az Európai
Unió Alapjogi Chartája, másrészt az
Emberi Jogok Európai Egyezménye
is világosan leszögezik, hogy a gyermekeknek adandó oktatás, nevelés
irányának a meghatározása a szülőknek a joga. Ez egy régóta élő szabály
Európában és itthon is.
A magyar szabályozás semmi másról nem szól, mint erről az európai
szinten és itthon is évtizedek óta
kodifikált jogról. A jogszabály ezt
pontosítja és aktualizálja a szülők jogainak védelme érdekében a gyereknevelés szempontjából, tehát semmit
nem változtat az eddigi helyzeten.
Azon vagyunk meglepve, hogy miközben az európai vezetőknek pedig
tisztában kell lenniük azzal, hogy
miről szól az Európai Emberi Jogi

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

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

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

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

erre nincsen felhatalmazása, akkor ezt mi
hatalommal való visszaélésként, zsarolásként
éljük meg. Egy másik
társadalom alárendelésére való törekvésként
látjuk, ami egy agres�szív új gyarmatosítást,
kulturális imperializmust testesít meg.
Az Európai Unió olyan
ke re sz t é nyde mok r ata megálmodói, mint
Schuman és Adenauer,
szerintem elborzadnának, ha látnák, mit művelnek ma az Európai
Házban. Külön szégyen,
hogy ebbe a kulturális
fölforgatásba mára magukat
kereszténynek
valló európai politikusok is beleálltak.
– Magyarország nem csatlakozott
az Európai Ügyészséghez. Ez a
döntés is a szuverenitás védelmét
szolgálja?
– Igen, ez is szuverenitási kérdés. Az
EU lényegéhez tartozik a föderalizálását szolgáló, lopakodó hatáskör-kiterjesztés a varázsszóként emlegetett
hatékonyságnövelés indokával. Kitűznek egy célt, feladatot, ami aztán
a határterületekkel való összefüggések okán fokozatosan kiterjed egyre
szélesebb szférákra. Ennek révén az
integráció fokozatosan átcsordul más
ágazatokba, úgymond öngerjesztő
folyamattá válik. Így jutott el alig
néhány évtized alatt az európai integráció az egykori szektorális Szénés Acélközösségtől az általánosabb
gazdasági, pénzügyi, majd az egyre
inkább elmélyülő politikai és kulturális unióig, ami most perverz módon
éppen az Európai Unió LMBTQ-szabadövezetté formálásánál tart. Az
eddigi hatáskör-bővítési trendet látva biztosak lehetünk benne, hogy
az Európai Ügyészség is csakhamar
eljuthat arra a szintre, hogy akár családjogi ügyekbe is beavatkozzon.
– Milyen konkrét példák bizonyíthatják a Magyarországgal szembeni külső beavatkozást?
– Tavaly ősszel LMBT-szervezetek
kívántak egy azonos nemű szexuális
kapcsolatra átírt meséket tartalmazó
mesekönyvet bevinni a köznevelési
intézményekbe. Ez váltotta ki ennek a
törvénymódosításnak a gondolatát. A
reakciók bizonyították ennek a szükségességét, miután nemzetközi me– 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.
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

Egyezmény, mégis ők lepődtek meg
a magyar törvényen. Európai problémát tehát nem a magyar szabályozás,
hanem az ellene föllépő európai vezetők jelentenek, ideértve magát az
Európai Bizottságot és az Európai
Parlamentet is.
– Miért pont ebben a kérdésben
lett a legélesebb a vita?
– A családjog nem tartozik az Európai Unióra, tehát az minden tagállam
saját, belső ügye. Azonban az Amerikai Egyesült Államok és számos
nyugat-európai ország is, és különösen az Európai Unió hivatalos szintje
rendkívül erőteljes, sőt agresszív politikát folytat a homoszexualitás és a
transzgender életmód propagálására.
Azt látjuk, hogy ez már túlmutat a
jogvédelmen, ez már egyfajta toborzása ennek az életmódnak, és ennek
az életmódnak a népszerűsítése, rákényszerítése az EU tagállamaira,
amit mi természetesen elutasítunk,
mert újra mondom, hogy a családjog
nem tartozik a tagállamokon kívül
másra.
– Fogalmazhatunk úgy, hogy nem
a jogszabály „propagandatörvény”
– ahogyan sok kritikusa nevezi –,
hanem épp a genderpropagandával
szembeni védelemre született?
– Igen. Ahogy említettem, a törvény
nem a nagykorúakkal foglalkozik,
hanem védi a fiatalkorúakat, a 18 év
alatti személyeknek az egészséges,
ha úgy tetszik, a természetes fejlődéshez való jogát és a szülőknek az ő
nevelésükhöz való jogát. Tehát a fiatalokat védi, és nem a felnőttek életé-

be avatkozik be. Egy felnőtt eldönti,
hogy ő azonos neműt szeret, vagy különneműt szeret, az az ő saját dolga,
majd elszámol vele szülei, rokonai és
nem utolsósorban Isten előtt. Viszont
ahhoz senkinek sincs joga, hogy fiatalokat részesítsen ilyen típusú kulturális átnevelésben. Azt látjuk, hogy
ami most európai uniós szinten zajlik, az arra irányul, hogy ezt a típusú
extrém életformát népszerűsítse és
rákényszerítse olyan társadalmakra,
amelyek ezt nem kívánják beemelni
a kultúrájukba. A magyar társadalom
ilyen. A több mint ezer éves európai
magyar történelemben egyszer fordult elő, hogy a kultúrpolitika egy
embertípus mesterséges kialakítását
tűzte ki célul: ez a kommunista időszakban volt, amikor a szocialista
embertípust akarták kialakítani, és
ennek rendelték alá a nevelést és az
oktatást. Ez egy diktatúra jellemzője
volt, és most ugyanezt látjuk uniós
szinten is egyre inkább megvalósulni, de úgy gondolom, hogy ennek
ugyanúgy ellene fog állni a magyar
társadalom. Keresztényként ellenálltunk annak idején a szocialista embertípus létrehozásának is, és akkor
is ellene fogunk állni, ha ezt uniós
embertípusnak vagy európai embertípusnak nevezik el.
– Újra szabadságharcot vívhatnak
a magyarok?
– Amikor kívülről, idegen államok
akarják saját fölfogásukat, családfölfogásukat vagy kultúrájukat rákényszeríteni Magyarországra, vagy egy
olyan nemzetközi szervezet, aminek

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 –

H AZÁNK
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rendezett társadalom
legjogi szervezetek
alakításáért
a területet felügyelő
elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
uniós biztosnak kapcsolattartás
és
az Európai Parlament Állampolgári
Jogi Bizottságának a
támogatásával nagy
kampányt indítottak
Magyarország ellen.
Megjelent Ferenc
Azért
támadtak
pápa Laudato si´
bennünket,
mert
kezdetű enciklikája
Mellen
a gisyvédekezni
a r o r kell
szágon
zetszennyezés
mega kad ályoz t á k
azt, hogy melegszervezetek homoszexuális propagandát vigyenek be az
állami oktatási-nevelési intézményekbe. Az LMBTQ-lobbi
követelményeinek
való ellenállást olvassák többek kö- Nyugat-Európában és Amerikában már az óvodások és kisiskolások „LMBTQ-érzékenyítése” is
zött hazánk fejére is megkezdődött...
abban a deklarációban, amit most márciusban alkotott – A téma már az Alaptörvény kap- az ő szüleik másként gondolkodtak,
meg az Európai Parlament, amiben csán is felmerült…
mint ők, azaz két biológiailag különLMBT-szabadövezetté nyilvánítot- – Igen, régóta sérelmezik azt uniós nemű személy házasságát választották az egész EU területét. Ebben név szinten, hogy Magyarország az azo- ták.
szerint is nevesítik Magyarországot, nos neműek házasságát nem kívánja Miután ez tagállami hatáskörbe
mint ahol – úgymond – elnyomják az törvénybe iktatni, mert fenntartottuk tartozik, ezért a hatalommal való
„LMBT-jogokat”. Valójában semmi- magunknak a jogot, hogy mi hatá- visszaélésnek tartjuk, amit egyes
féle elnyomásról nem volt szó, csak rozzuk meg a magunk számára, hogy európai uniós vezetők most Magyararról, hogy az akkor előkészületben a házasság egy férfi és egy nő közös- országgal szemben tesznek, és azolévő magyar törvény azt kívánta sége. Újra szeretném hangsúlyozni, kat a szankciókat is, amelyeket uniós
megakadályozni, hogy a fiatalkorúak hogy ezt az Európai Emberi Jogi szinten kívánnak megtenni. Mi azt
nevelésébe kívülről bevigyék ezt a tí- Konvenció és az Európai Unió Alap- tartjuk, hogy a házasság meghatáropusú „melegpropagandát”.
jogi Chartája is a tagállamok megíté- zása és az, hogy a gyerekek nevelése
Az
Európai
Bizottság
pedig lésére bízza. Tehát, ha egy tagállam kire tartozik, az adott tagállam szuősszel ötéves tervet hirdetett meg az úgy gondolja, hogy a házasság két verén hatásköre. Magyarországon a
LMBTQ-lobbi
követelményeinek különnemű személy szövetsége, aho- legtöbben úgy gondoljuk, hogy a háuniós szintű keresztülvitelére. A gyan tradicionálisan is az volt, akkor zasság egy férfi és egy nő kapcsolakampány mögött bizonyítottan ott ezt megteheti. Ez a felfogás bizonyí- ta, és a gyerekek nevelése a szülőkre
vannak az Unió intézményei, és azok totta is az életképességét, mert ha tartozik és nem másra. Semmi mást
az úgynevezett nemzetközi emberi nem így lett volna, akkor ezek az em- nem tesz a törvény, hanem csak ezt
jogi szervezetek, amelyek nemcsak berek, akik most támadják a magyar védi, ezeket az eddigi és egyben ősi
Magyarországon, hanem Európa más szabályozást, meg sem születtek vol- igazságokat.
országaiban is erre törekednek.
na. Azért tudtak megszületni, mert – A házassággal kapcsolatban is a
„sokszínűséget” és az
„egyenlőséget” kérik
számon
Magyarországon. A „család az
család”, hirdeti a genderkampány. Miért
fontos
alkotmányos
védelmet adni a természetes családnak?
– A magyar törvények
elismerik két azonos
nemű személy együttélését is, regisztrált
élettársi kapcsolat formájában. A házasság
azonban másról szól:
a kettő között óriási
különbség van a tekintetben is, hogy az
egyik képes gyermek
nemzésére, a másik
pedig nem képes rá. A
társadalom fennmaradásában játszott sze...de Magyarországon is megjelentek a legkisebbeknek szóló, homoszexuális együttélési rep különbözik, és ez
formákat „természetesnek” beállító mesekönyvek
természetes tény, nem
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

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

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

pedig diszkrimináció. Egy vízilabdacsapat sem panaszkodhat arra, hogy
nem indulhat a futballbajnokságban,
pedig náluk is csapatjátékról van szó,
és labdát is használnak. Nincs köztük
diszkrimináció, hanem egyszerűen
más a pálya és más a játék benne. Az
egyiket vízben játsszák, a másikat
szárazföldön.
– Azt viszontláttuk a most zárult
Európa-bajnokságon is, hogy a
sport kiemelt terep lett az ideológiai aktivisták számára. Központi kérdéssé vált a csapatok letérdeltetése, karszalagok, zászlók,
transzparensek, szivárványszínű
reklámok hirdették a követendő
irányt, miközben az UEFA aránytalanul súlyos büntetést szabott ki
a magyar szövetségre olyan jelenségekért, amelyek minden futballpályán előfordulnak. Milyen veszéllyel járhat ez a folyamat?
– Mivel a legnagyobb tömegeket ma
a labdarúgás mozgatja meg, igyekeznek a focit az új, természetellenes
világrend kialakításában érdekelt
erőközpontok
reklámhordozóként
fölhasználni a tömegek átnevelése
érdekében.
Gyalázatos, de az európai rothadás
trendjét látva sajnos nem meglepő,
hogy ebben az Európai Labdarúgó Szövetség is aktív szerepet visz.
Külföldi játékosok korlátlan alkalmazásával mára már sikerült nemzetietleníteni a mérvadó nemzeti
bajnokságokat, sőt egyre inkább
maguknak az európai nemzeti válogatottaknak a jelentős részét is, és ezzel hozzászoktatni a nézőket a népek
összekeveréséhez. Most úgy tűnik, a
nemek összekeverésének propagálásában is missziós szerepet szánnak a
sportnak.
Nem lebecsülhető a hatása a fiatalokra annak, ha egy topcsapat kapitánya
szivárványos karszalagot ölt, sőt ha
maga egy hírneves klub vagy válogatott trendinek láttatja az abnormalitást.
A pénzmágnásoknak kiszolgáltatott futballipar tehát – a játékosok
szándékától függetlenül – a szemünk előtt válik fontos szereplőjévé annak a tudatos bomlasztásnak,
amivel a globalista újragyarmatosítás erői szét kívánják verni a
természetes közösségeknek, így a
családoknak, nemzeteknek az önazonosságát, amelyek önmagukban
is akadályozzák a nemzetek fölötti
korlátlan globális befolyás érvényesítését. A gyarmatosításban a
gazdasági, pénzügyi alávetés mellett a közgondolkodás átformálását
célzó kultúrharc is kiemelt szerepet
játszik. Ebbe pedig a film- és szórakoztatóipar mellett a szervezett
sportot is egyre jobban bevonják
eszközként. Örülök neki, hogy
labdarúgó-válogatottunk ezzel az
agresszióval szemben is derekasan
helytállt az Európa-bajnokságon.
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Szeptember 25-én veszi kezdetét az
„Egy a természettel” Vadászati és
Természeti Világkiállítás Budapesten, ugyanakkor már az elmúlt hetekben is számos erdészeti és vadászati
tematikájú rendezvényre került sor.

Így megnyílt a Vadászat és vadászfegyverek
Magyarországon
című kiállítás a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, az Országos
Erdészeti Egyesület Kecskeméten
és Bugacon megtartotta 151. ván-

dorgyűlését, Országos Vadásznapot tartottak Gödöllőn, illetve
megnyitották a keszthelyi Vadászati Múzeum új épületszárnyát,
valamint átadták az 1896-os Ezredéves Országos Kiállítás egyik ékét,

FORRÁS:MTI

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

Habsburg Frigyes főherceg felújított millenniumi pavilonját a Gemenc Zrt. ökoturisztikai központjában, a Tolna megyei Pörbölyön.
Képriportunk ezekről az eseményekről mesél.

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

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 lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

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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