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A teremtett világ
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Parkoló volt,
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Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

A választási felkészülés jegyében ülésezett a
Kereszténydemokrata Néppárt Országos Választmánya

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
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hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
FORRÁS:MTI
– Folytatás a 4. oldalon –
ellenében, 41 tartózkodás mellett
A törvény adósságrendezési eljáhagyta jóvá a Ház. Igennel az előter- rást biztosít azzal a céllal, hogy a fiJúnius 30-án elfogadta az Ország- jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik zetési
nehézségekkel
küzdő
gyűlés a családi csődvédelemről képviselői szavaztak, a szocialisták, magánszemélyek adóssága szabászóló törvényt, amely első lépcsőben az LMP-sek és a függetlenek több- lyozott keretek között rendeződjön,
szeptemberben lép hatályba. A Ke- sége tartózkodott, az egy nem szava- fizetőképességük helyreálljon.
reszténydemokrata Néppárt javasla- zatot a szintén független Fodor
– Folytatás a 13. oldalon – Június 18-án mutatták be a Vatikánát 142 igen szavazattal, 1 nem Gáboradta le.
A választmányi ülés Simicskó Istvánna
ban Ferenc pápa Laudato si' – Áldott
k, a KDN
P frakcióvezetőjének, Harrach
Péternek, az MKDSZ elnökének, Hölvény légy! kezdetű
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Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
eremett világ védelmét hangsúlyozta.

Simicskó István: Adventben egyfajta mérleget
vonunk a mögöttünk álló időszakról
FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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videóüzeutóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vénetben adta közre ünnepváró gondolatait.
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy a legnaenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
gyobb reményt és vigaszt annak az ígéretnek megtaátva a pasztalása
minket körülvevő
világ szépségét, rendjét, törjelenti, hogy „az Isten velünk van és elkülvényszerűségeit
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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,

„Az adventi hangulat mellett szükségünk van
arra is, hogy lelkileg is megéljük, átéljük a karácsony misztériumát. Adventben elcsendesedünk,
befelé figyelünk és egyfajta mérleget is vonunk a
mögöttünk álló időszakról” – hangsúlyozta a frakcióvezető.
A videóüzenet zárásaként Simicskó István mindenkinek „meghitt ráeszmélést” kívánt arra, hogy
„milyen csodálatos dolog Isten, valamint családunk által körülölelt szeretetben élni és az Isten
országát közösen építeni”.
A videó amelyek
megtekinthető
a kdnp.huvilág
oldalon
és a
híreket,
a szellemi-lelki
törvényszerűségei,
KDNP
rendjeYoutube-csatornáján
elleni támadásokrólis.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.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

Nacsa Lőrinc: Gyermekeink
egyre nagyobb veszélynek
vannak kitéve a szexuális
médiatartalmak miatt

A gyorsuló világban a gyermekek
egyre nagyobb veszélynek vannak
kitéve a szexuális témájú médiatartalmak miatt – jelentette ki a KDNP
frakciószóvivője december eleji videónyilatkozatában.
Nacsa Lőrinc azt mondta: a Magyar LMBT Szövetség kiskorúak
számára indított érzékenyítő honlapot, amelyen digitális szakkörökben
a gyermekek mindent megtudhatnak
például a transzneműségről is.
Nehezményezte, hogy – mint
mondta – Hollandiában és Dániában meztelen vendégeket hívtak

be tévéműsorokba,
ahol gyermekekkel
is beszélgettek. A
dán vendégek között volt transznemű
is, aki arról beszélt
a
gyermekeknek,
hogy „ő nem lány,
de nem is fiú, hanem
kicsit mind a kettő”
– tette hozzá.
A KDNP frakciószóvivője közölte:
a dán köztévé ennél
is tovább ment, 4-8
éveseknek
szánt
mesébe „egy olyan
főhőst kreált, aki a
nemi szervével oldja
meg kihívásait”, az
HBO Go pedig már Magyarországon is mutatott be pedofília iránt
érzékenyítő filmet.
Az ilyen és ehhez hasonló „öncélú
szexuális tartalmak” veszélyeztetik
a gyermekek lelki épségét és fejlődését, éppen ezért nemet kell mondani rájuk – hangsúlyozta Nacsa
Lőrinc. Azt mondta: ezért teszik fel
a gyermekvédelmi népszavazáson
azt a kérdést, hogy „támogatja-e
ön, hogy kiskorú gyermekeknek
fejlődésüket befolyásoló szexuális
médiatartalmakat korlátozás nélkül
mutathassanak be?”.

Juhász Hajnalka: A gyermekek
védelme Európa jövőjének
védelmét is jelenti
S-JÚNIUS
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

A KDNP országgyűlési képviselő- LMBT-szervezetek új csatateret
je azonnali kérdésben fordult az választottak, az óvodákat és az isEMMI
miniszterhelyetteséhez. kolákat, ezekbe az intézményekbe
Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
saját
éleJuhász Hajnalka hangsúlyozta: a akarják bevinni azt, amitkezdetű
enciklikája
tükben gyakorolnak.
balliberális politikai elit ott tart
Eu- környezetszennyezés
A lelki-szellemi
ellen is védekezni kell
A miniszterhelyettes hangsúlyozrópában, hogy a gyermekek védelmét
hormonkezelésben, nemi átalakító ta: a kormány szerint minden felnőtt
műtétekben és az LGBTQ-propagan- magánügye a magánélete, de a gyerdában látja, amelyekkel újabb sebet mekek ügye más kérdés. Amikor a
ejt az európai integrációs folyamaton. szülők beengedik gyermekeiket az
A KDNP alelnöke kiemelte: Ma- óvodába vagy az iskolába, azt szeretgyarország Európa védőbástyája lesz nék, ha nem ellenük nevelnék a gyera gyermekvédelemben, még akkor is, mekeket, hanem a családé lenne a
ha a baloldal el akarja törölni a gyer- gyermeknevelés joga. Ezt a baloldamekvédelmi törvényt, valamint nem lon másképp gondolják – tette hozzá.
A gyermekvédelmi népszavazásra
támogatja a gyermekvédelmi népszavazást. Szerinte „ideológiai harc zaj- utalva az államtitkár felhívta a filik”, majd megjegyezte: a gyermekek gyelmet arra, hogy Magyarország az
védelme Európa jövőjének védelmét első olyan európai uniós ország, ahol
is jelenti.
nem politikusok, hanem az emberek
Rétvári Bence, az Emberi Erő- mondhatják el a véleményüket arról,
források Minisztériumának par- hogy beengedik-e az LMBT-propalamenti államtitkára, a KDNP al- gandát az óvodákba és az iskolákba a
elnöke válaszában azt mondta: az gyermekeikhez vagy sem.
FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Hollik István: Van-e olyan
Magyarországon, akit Márki-Zay még
nem sértett meg?
Most, hogy végtelenül ostobának nevezte
az ország közel 80 százalékát, van-e még
olyan, akit nem néz le a baloldal új jelöltje? – teszi fel a kérdést Hollik István.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint jó lenne, ha a baloldalon

befejeznék a magyarok sértegetését.
Mint ismeretes, a baloldali jelölt „trágyával etetett, sötétben tartott gombáknak” nevezte azokat a magyar embereket, akik támogatják a rezsicsökkentést
és az illegális bevándorlás megállítását.

Vejkey Imre: A Szent Család és a vallás meggyalázása
az EU „LMBTQ-nagykövetének” megnyilvánulása
Felháborítónak,ízléstelennekésszánnivalónaktartjaRiccardoSimonettiLMBTQnagykövet megnyilvánulását a KDNP frakcióvezető-helyettese. A gyermekvédelmi népszavazásról szóló parlamenti javaslat egyik előterjesztője szerint az Európai Parlament nagykövetének transznemű Szűz Mária-ábrázolása a politikai
korrektség által diktált véleményterror, továbbá minden zsigeri elutasítása, ami
a szépet, a jót, a hagyományt és a földöntúli értékeket képviselné a kontinensen.
Felháborítónak tartom, hogy transznemű
Szűz Máriaként pózol az Európai Parlament LMBTQ-ügyi nagykövete – jelentette ki a Magyar Nemzet megkeresésére Vejkey Imre, aki a gyermekvédelmi
népszavazásról szóló parlamenti javaslat
egyik előterjesztője is volt. Az Országgyűlés decemberben elfogadta a kormány által kezdeményezett népszavazás
négy kérdését, így a magyar emberek
véleményt mondhatnak arról, hogy szeretnék-e, ha LMBTQ-aktivisták világosítanák fel a gyermekeiket, illetve propagálnák számukra a nemváltó műtéteket.
Szimbolikus, hogy a magyar parlament döntése után pár nappal követte el

a Vejkey által is említett provokációt az
Európai Parlament LMBTQ-ügyekért
felelős jószolgálati nagykövete.
Riccardo Simonetti szerint ha abból
indulunk ki, hogy Jézus sem volt fehér,
akkor akár azt is hihetjük, hogy Szűz
Máriának szakálla volt. – Ez nem más,
mint a Szent Család és a vallás meggyalázása – reagált az esetre Vejkey Imre. A
frakcióvezető-helyettes szerint tényleg
eszeveszetten tobzódik a genderőrület a
szebb időket látott Nyugat-Európában.
– Ez a politikai korrektség által diktált
véleményterror, továbbá minden zsigeri
elutasítása, ami a szépet, a jót, a hagyományt és a földöntúli értékeket képvisel-

né a kontinensen – fejtette ki véleményét
Vejkey Imre a Magyar Nemzetnek. –
Hol vannak már itt az európai kultúra keresztény–zsidó gyökerei vagy az Európai
Unió alapító atyáinak kereszténydemokrata világlátása? – tette fel a költői kérdéseket a kereszténydemokrata politikus. A
KDNP-s pártügyész szerint több millió
ember hitének alapjait próbálja megingatni az a fajta felfogás, amit most az
LMBTQ-nagykövet is bemutatott.
Milyen világban élünk? Kérdezem
én, hova tűnnek az emberi normák, a
valós keresztény értékek? – folytatta
a kereszténydemokrata honatya, aki
ízléstelennek és szánnivalónak tartja
Riccardo Simonetti megnyilvánulását
és az agymosott propagandát, amit az
LMBTQ-hálózat folytat. Vejkey Imre
úgy véli, hogy az embereket nem elbizonytalanítani, hanem megerősíteni kellene Istenbe vetett hitükben.
Az LMBTQ-aktivisták által terjesztett

propaganda az utóbbi években Európa
egyik központi politikai vitájának tárgyává vált. A napokban az Európai Bizottság egy olyan iránymutatást akart elfogadni, amely az uniós intézményekben
megtiltotta volna a hölgyeim és uraim
köszöntést, az európai polgárok kifejezést és a karácsony mint ünnepi fogalom
használatát. A „befogadó” iránymutatást
végül visszavonták, miután olasz politikusok kiszivárogtatták azt a médiának.
Brüsszel egyébként lassacskán fél éve
Magyarországnak járó forrásokat is
visszatart azért, mert Orbán Viktor kormánya kiáll az LMBTQ-lobbi ellen és a
gyermekek védelme mellett.
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Semjén Zsolt: A vallási turizmus jó a hívőknek,
az egyházaknak és az egész országnak

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

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

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke szerint a vallási turizmus az ember teljes antropológiai valóját megszólítja testi, szellemi és lelki összetettségében.

A politikus a Nemzeti Vallásturizmus
Tanács alakuló ünnepségén
december
Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
első napján Budapesten
rámutatott:
kezdetű enciklikája
Magyarország
zetszennyezés
ellen is védekezni kell legfontosabb turisztikai attrakciói vallási jellegűek, a Szent
István-bazilikától kezdve a Debreceni
Református Nagytemplomon és a máriapócsi kegyhelyen keresztül a Dohány
utcai zsinagógáig. Ezek a helyek – felekezeti hovatartozástól függetlenül – a
magyar örökség meghatározó részei –
fűzte hozzá.
A kormány, a történelmi egyházak és
a Magyar Turisztikai Ügynökség összefogásával megalakuló Nemzeti Vallásturizmus Tanács célja, hogy egyrészt a
magyarországi, a világon is egyedülálló
vallási turisztikai kincseket be tudjuk
mutatni az egész világnak, másrészt
ezeket a helyeket „kamatoztassuk az
egyházaink és az egész magyar társadalom javára” az állam segítségével és
professzionális turisztikai szervezéssel
– mondta Semjén Zsolt.
Kitért arra is: a vallási turizmus fejlődése elsősorban a kegyhelyeket felkereső embereknek jó. Emellett azonban
jó az egyházaknak, amelyek eddig nem
tudták kiaknázni turisztikai lehetőségeiket, és ezentúl állami támogatást is
kapnak majd a kegyhelyek működtetéséhez. Végső soron pedig a vallási turizmus fejlődése jó az egész országnak,
hiszen nemzetgazdasági szempontból is
fontos, hogy a turisztika vallási ágazata
is professzionálissá váljon.
Hozzátette: a 21. században a programturizmus egyre inkább komplett
programok szervezésére törekszik,
amely a szálláson és éttermeken túl
színes programokat kínál a család vagy
egy-egy zarándokcsoport valamennyi
tagjának.
Szontágh Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség vallásiturizmus-programigazgatója, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára arról beszélt, hogy
2020-ban kialakították a Nemzeti vallásturizmus intézkedési tervet. A terv

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

az ország területén található négyezer
vallási értékkincset három kategóriába
sorolja: a „zászlóshajóknak”, mint például a Mátyás-templomnak, jelenleg is
magas a látogatottsága. Mellettük vannak az úgynevezett „értékkincsbővítők”, amelyek jól működnek ugyan, de
azért érdemes rájuk irányítani az emberek figyelmét. A harmadik kategóriába
pedig az „értékkincs-kiegészítők” tartoznak, azok a helyek, melyekhez „oda
kell vezetni” az utazókat.
Elmondta azt is, hogy jövő év elején
megalakítják a vallásturisztikai fórumot, ahol a vallási turizmus egyházi
és világi szereplői szélesebb körben
találkozhatnak és egyeztethetnek egymással. A vallásturisztikai terv öt nagy
stratégiai feladata a népszerűsítés bel- és
külföldön, az alapfeltételek biztosítása,
élmények szervezése, szervezeti feltételek biztosítása és a nemzetközi események kiaknázása – ismertette Szontágh
Szabolcs.
Süllei László, az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye általános helynöke, a Mátyás-templom plébánosa felhívta a figyelmet: a turizmus fejlesztése
mellett nem szabad elfelejteni, hogy az

egyházak elsődleges feladata megéreztetni valamit az isteni igazságból azzal,
aki belép a templomba.
Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi
elnöke arról beszélt: a magyar reformátusok mindenki által ismert kincse
a debreceni Nagytemplom, de mellette
sok apró értékkincsük is van. Ilyen a
magyar nyelv és a magyar nyelvű Biblia bölcsője, Vizsoly. Vizsoly azt üzeni,
hogy a „kicsiből is lehet nagy” – vélekedett a református püspök.
Fabiny Tamás, a Magyarországi
Evangélikus Egyház elnök-püspöke
fontosnak nevezte, hogy a tanács megalakulásával összebékíthetők lesznek
a vallási és az üzleti szempontok. Az
evangélikus turisztikai helyek közül
kiemelte a Deák téri Insula Lutheranát
(lutheránus sziget), ahol egymás mellett
van a templom, az iskola, ahol Petőfi
Sándor és Örkény István is tanult és a
múzeum, ahol Luther Márton kézírásos
végrendeletét is őrzik.
Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita arról beszélt, hogy a
rendszerváltozás óta folyamatosan bővül a görögkatolikus egyház társadalmi

feladatvállalása. Ugyanakkor az egyháznak nem elsődleges feladata az oktatás,
a szociális és egészségügyi
intézmények működtetése,
mint ahogy a turizmus sem.
Az egyházak legfontosabb
feladata az emberek Istenhez vezetése, de e munkának
mintegy „mellékterméke” a
szociális, oktatás feladatok
ellátása, amit ha jól végeznek, élhetőbbé tudják tenni a
világot – tette hozzá.
Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita
Hitközség (EMIH) vezető
rabbija szerint kevés Budapesthez hasonlóan gazdag
zsidó örökségű világváros
van, és kevés az olyan ország, ahol annyi ortodox zsidó zarándokhely található, mint Magyarországon. A kuriózumok között említette
továbbá a Mátyás-kori – föld alatt lévő
– zsinagógát a budai Várban.
Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének
(Mazsihisz) elnöke elmondta, büszkék
arra, hogy a járvány előtti utolsó évben,
2019-ben a Dohány utcai zsinagóga volt
az egyik leglátogatottabb turisztikai
célpont Magyarországon. Kiemelte:
a Mazsihisz tudatosan törekszik arra,
hogy egyházi épületeikben a szakralitás
mellet megismertessék a látogatókkal a
zsidó tradíciókat is.
A helyszínen kapott nyilatkozat
szerint a megalakult Nemzeti Vallásturizmus Tanács feladata a Nemzeti
vallásturizmus intézkedési terv megvalósításának támogatása, valamint a később létrejövő Nemzeti Vallásturizmus
Fórum stratégiai irányítása.
Az alapítók célja, hogy a magyarországi vallásturizmus 2030-ra a hazai
turizmus kiemelten hangsúlyos elemévé
váljon és Magyarország vallási értékeit
az országon kívül is megismerjék.

Jeles napok megismerését segítő honlap indult
Nemzeti ünnepeket és nemzetközi emléknapokat összegyűjtő honlap indult,
amely az adott eseményről szóló ünnepségek, megemlékezések megszervezéséhez nyújt segítséget – közölte az
Emberi Erőforrások Minisztériumának
parlamenti államtitkára december elején budapesti sajtótájékoztatóján.
Rétvári Bence azt mondta, hogy a
jelesnapok.oktatas.hu oldalon 48 jeles eseményhez kapcsolódó tartalom,
köztük 288 forgatókönyv található,

ezek a teljes ünnepség segédanyagát
tartalmazza. Ezek között van például
a tanévnyitóhoz, a 48-as forradalom
és szabadságharchoz, a karácsonyi
ünnepséghez, a magyar költészet
napjához vagy a víz világnapjához
kapcsolódó tartalom.
Az oldalon az eseményekkel kapcsolatban leírások, módszertani ajánlások, szövegek, videók, hanganyagok szerepelnek, és megismerhetők,
milyen hagyományok kapcsolódnak

hozzá, milyen forrásokból érdemes
tájékozódni – ismertette, hozzátéve:
a honlapon saját forgatókönyv is ös�szerakható, majd kinyomtatható.
A KDNP alelnöke tudatta: a portált
az Oktatási Hivatal (OH) hozta létre,
kérdőívekkel felmérték, mely ünnepnapok érdeklik az embereket, majd
kiadványokat szerkesztettek, valamint összegyűjtötték a különböző alkotásokat, és feltöltötték a honlapra.
A honlap célja, hogy segítsék a pe-

dagógusok munkáját, amikor ünnepségekre, emléknapokra készülnek –
tette hozzá az államtitkár.
Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke arról beszélt: a honlap az
iskolák által feltárt igényekre reagál,
de a létrehozáskor az is a célok között
szerepelt, hogy jogtiszta szerzői műveket – filmeket, képeket, hanganyagokat – bocsássanak rendelkezésre,
amellyel a pedagógusok színesebbé
tehetik a tanórákat.
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A teremtett világ
védelme
személyes ügy
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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

FORRÁS:MTI

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

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

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

Simicskó István a november 22-én elkezdődött oltási akcióhét sikeréről beszélt napirend előtt a parlamentben. A
KDNP frakcióvezetője elmondta: azon
a héten 784 ezren oltatták be magukat,
ebből 643 ezren a harmadik oltást vették fel, és 96 ezer eddig oltatlan ember
is megkapta a vakcinát. Hozzátette, a sikert látva meghosszabbította az akciót a
kormány, így továbbra is lehetett előzetes regisztráció nélkül felvenni az oltást
a kijelölt oltópontokon.
Hangsúlyozta: a baloldal ugyanakkor
az elmúlt időszakban nem segítette, hanem inkább hátráltatta a járvány elleni
védekezést és a keleti vakcinák ellen
„hergelte” az embereket. Arra is a kitért:
közben „ingatlanbotrányok” sora látható a fővárosban, „kiteszik az eladó táblát” több száz önkormányzati ingatlanra
és még a fővárosi Városházára is. Arra
szólította fel a baloldalt, hogy ne hátráltassa a járványügyi védekezést, és ne
árusítsa ki az önkormányzati vagyont.
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrá-

sok Minisztériumának államtitkára úgy
reagált: a járvány időszakában a főpolgármesternek arra nem volt egy fél órája
sem, hogy a Pesti úti idősek otthonába
ellátogasson, és megnézze, van-e már

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

orvosi ellátása az ott levő több száz idős,
rászorult embernek, de arra volt ideje
az önkormányzatnak, hogy külföldi befektetőket próbáljon idecsábítani, akik
megveszik majd a Városháza épületét.

A oltás a koronavírus leghatékonyabb ellenszere

Seszták Miklós (KDNP) a közelmúltban a járvány elleni védekezés ügyében interpellált a parlamentben. A
képviselő emlékeztetett: a koronavírus
miatti megbetegedésnek az oltás a leghatékonyabb ellenszere, ezért az a cél,
hogy Magyarországon is minél többen
oltassák be magukat. Hozzátette: vak-

cina van és már a harmadik oltást is be
lehet adatni.
Szerinte a koronavírus elleni oltás
a delta variáns terjedésének időszakában működik, hiszen az jelentősen
csökkenti a kórházba kerülés, a súlyos
megbetegedés valószínűségét, lassítja
a vírus terjedését. Azt kérdezte, hogyan változott az oltási program és
a kormányzat stratégiája a negyedik
hullám idején.
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti
államtitkára, a KDNP alelnöke arról
beszélt: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetői is elismeréssel
szóltak a magyar oltási programról.

Schanda Tamás: Véglegesítettük a budapesti
tömegközlekedés költségvetési támogatásának
kifizetéséről szóló szerződést

A Budapesten közlekedő emberek érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium véglegesítette a helyi tömegközlekedés költségvetési támogatásának
kifizetéséről szóló szerződést – jelentette
be a tárca parlamenti és stratégiai államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán.
Schanda Tamás a közösségi oldalára
feltett videóban hangsúlyozta, a fővárosi önkormányzatnak nagyobb részt
kellene vállalnia az agglomerációs közlekedés finanszírozásából. Mint mondta, a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti
frakciója is a kialakult helyzet lehető

leggyorsabb megoldását sürgette.
„A tárca a városvezetéssel változatlanul fennálló nézetkülönbségeket
félretéve, megoldást keresve teremtett
alkalmat a személyes találkozóval az
aláírásra. Tény viszont, hogy minimális
aláírási hajlandóság esetén már hosszú
hónapokkal ezelőtt rendezhette volna az
ügyet a fővárosi önkormányzat” – fogalmazott Schanda Tamás.
Hozzátette, remélik, hogy az agglomerációs közlekedés kiegyensúlyozottabb költségmegosztásáról szóló
egyeztetéseket is sikerül mielőbb eredményesen lezárni, és a főváros kifizeti
az állami cégeknek az általuk végzett
szolgáltatás után járó összegeket.
„Üzengetésre és akciózásra pedig kizárólag a főpolgármesternek volt szüksége ahhoz, hogy a Városháza-gate
botrányról elterelje a figyelmet; arról,
hogy a fővárosi önkormányzatban most
maffiajutalékos rendszer működik” –
mondta Schanda Tamás.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

A KDNP alelnöke óriási sikernek nevezte az oltási akcióhetet, ugyanakkor
arra is felhívta a figyelmet, a baloldal folyamatosan támadta a Magyarországon
használt keleti vakcinákat.
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 –

Felvetette, mi lett volna, ha a baloldalra hallgatnak: akkor hat helyett csak négy
vakcina lett volna és sokkal kevesebb
embert sikerült volna időben beoltani és
nem lenne ennyi lélegeztetőgép és felszerelés sem a kórházakban.
Beszámolt arról is, hogy nyilvánosságra
hoztak egy angol nyelvű nemzetközi orvosi szaklapban egy tudományos igényű
beszámolót a Magyarországon használt
oltásokról. Minden Magyarországon
használt vakcina magas hatékonyságú,
a védőoltások a betegség halálos kimenetelét 88-98 százalékban voltak képes
megelőzni, a fertőzéssel szemben pedig
69-89 százalékkal nyújtottak védettséget
– ismertette.
Az államtitkári választ a kereszténydemokrata képviselő elfogadta.

Jövőre is folytatódik
az adócsökkentés politikája

Szászfalvi László azonnali kérdéssel fordult a közelmúltban a Pénzügyminisztérium államtitkárához.
A KDNP frakcióvezető-helyettese
úgy értékelt: ma Magyarország
erős, jól fejlődő gazdasággal rendelkezik, a válság ellenére is kiegyensúlyozott költségvetési politikát
folytat. Hozzátette: az adócsökkentést folytatva 2022-től tovább mérséklődnek a munkát terhelő munkáltatói adók. Jövőre a családok
adó-visszatérítést, a 25 év alattiak
pedig személyijövedelemadó-mentességet kapnak – sorolta.

Hozzátette, az Országgyűlés előtt lévő törvényjavaslatok jövőre 750 milliárd forintot hagynak az
adózóknál, ez az intézkedés
az ideiekkel együtt eléri a
2000 milliárd forintot. Azt
kérdezte, az adócsökkentések és a minimálbér emelése hogyan segítik a magyar
emberek életét.
Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára
közölte, a kormány intézkedéseinek
köszönhetően 2010 óta a bruttó átlagkereset a duplájára emelkedett.
2020-ban 9,7, idén januártól augusztusig 8,4 százalékkal emelkedtek az átlagkeresetek.
Beszélt arról is, hogy a kormány
tudatos, átgondolt béremelési politikát folytat a közszférában. Jövőre
200 ezer forint lesz a minimálbér és
260 ezer forint a garantált bérminimum – emlékeztetett.
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A KDNP Protestáns Műhelyének Hit és közélet rendezvénysorozata
Pécs és Szolnok után Győrött és Székesfehérvárott
S-JÚNIUS

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

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.

A KDNP Protestáns Műhelye szeptemberben országjárásba kezdett, amely során a helyi kereszténydemokrata szervezetekkel összefogva hat alkalomból álló rendezvénysorozatot terveztünk, a hit és közélet jegyében.
FORRÁS: AA

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

Az első alkalomnak Pécs gyönyörű városa adott otthont, ahol Őri László és
Megjelentköszöntője
Ferenc
Badacsonyi Zoltán
után
pápa Laudato si´
Balog Zoltán református
püspök előadákezdetű enciklikája
sátellen
hallgathatták
zetszennyezés
is védekezni kell meg az érdeklődök.
A második találkozót Szolnokon tartottuk, ahol egy mély és őszinte kerekasztal-beszélgetést terveztünk. Kérésemre Birkás Antal, a KDNP Protestáns
Műhely elnöke, a KDNP Országos Elnökségének tagja elvállata, hogy vezeti a
beszélgetést, melyen Nagy Tímea olimpiai bajnok vívónőnk, Soltész Miklós, a
Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a
KDNP alelnöke és Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere vett részt.
A rendezvényt Póta Sándor megyei KDNP-elnök köszöntő gondolatai
nyitották meg, amelyet Győri Péter
Benjámin evangélikus esperes és lelkész értékes szavai követtek, mellyel a
keresztény ember jelenkori kihívásairól
beszélve megalapozta a kerekasztal-beszélgetés hangulatát.
Egy rendkívül őszinte, mély és bensőséges hangulatú, tartalmas eszmecseré-

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

nek lehettünk tanúi. A vendégek sokszor
szívet melengető őszinteséggel válaszoltak a kérdésekre. Fantasztikus érzés volt
hallgatni őket, ahogyan arról meséltek,
milyen próbatételek elé állította őket az
élet és hogyan álltak helyt egy-egy tényleg lélekpróbáló időszakban. Hiszem,
hogy a mi politikai közösségünknek
pontosan abban van az ereje, ha szeretetre épülő kapcsolatainkat megbecsüljük
és erősítjük, ha tényleg számíthatunk
egymásra.
Szerintem a politikai közösségünk

Advent a soproni Jerevánon
A soproni Jereván lakótelepen hagyomány a köztéri adventi gyertyagyújtás. Az esemény kezdeményezője és
évenkénti aktív szervezője a KDNP Soproni Szervezete
és tagsága. Az idei adventen is fellobbant az ünnepvárás
lángja a többezres lakótelepi közösségben.
„A karácsony ünnepére való készülődés időszaka
évről évrea lakótelep méltó ünnepévé vált” – mondta
el Tóth Éva, a KDNP helyi elnöke, az esemény kezdeményezője és szervezője, a Jereván lakótelep részönkormányzatának elnöke. „Több mint egy évtizede tartjuk az
emelkedett hangulatú közösségi ünnepi együttléteket. A
közösen elvégzett munka mellett az együttes ünneplés
is fontos, amikor eljön annak az ideje” – fogalmazott.
A köztéri gyertyagyújtásainkon mindig a történelmi
egyházak lelkészei hirdetnek igét, az adventi üzenet
bezengi a lakótelepet. Műsorral a helyi nyugdíjas klub
készül.
„Idén a lakótelep adventi koszorúja mellé advent második felében egy csodaszép betlehemet is kihelyezünk
azért, hogy a lakótelepnek is legyen köztéri betleheme.
Hiszem, hogy az ünnep lényegére irányított figyelem
emeli a lelkeket, méltóvá teszi az ünnepvárást” – tette
hozzá Tóth Éva.
Németh István, a Szent Imre templom plébánosa
arról beszélt, hogy az advent lehetőség minden ember
számára rátalálni a szeretetre, ami Jézusban született a
világra.
Amennyiben a szeretetre, annak növekedésére kell
várni, úgy az a várakozás időszakát széppé teszi, az embert a várakozásban a jóra formálja – erről már Vladár
Gábor református lelkész szólt az egybegyűlteknek.
Hegedüs Attila evangélikus lelkész a közösségre irányított figyelem fontosságát emelte ki az idei ünnepen.
Az Advent a Jerevánon ünnepi rendezvénysorozat keretében szabadtéri koncert is várja a lakótelepen élőket.
HAZÁNK

jelenlegi helyzetében az ilyen beszélgetésekre van a legnagyobb szükség, mert
így az általunk mélyen tisztelt emberek
példájából kapunk megerősítést a bennünk zakatoló kérdésekre és tudunk erőt
meríteni, felkészülni a ránk váró próbatételekre.
A rendezvényen jelen volt Kállai
Mária országgyűlési képviselő asszony
is, aki kiemelte, hogy Szolnok hitélete az
utóbbi időszakban megerősödött, mivel a
rengeteg kormányzati támogatásoknak
köszönhetően templomok, közösségi te-

rek újultak meg, egyházi oktatási-nevelési intézmények alakultak, ami rendkívüli
hatással volt az egyházi közösségek fejlődésére is.
A sorozat harmadik rendezvénye
egy regionális találkozó volt Győrben
(2021. november 12-14.), ahol csapatépítéssel, beszélgetésekkel egybekötött továbbképzéssel készültünk
az előttünk álló megmérettetésre.
Széles Sándor kormánymegbízott
és Nagy András (a KDNP győri alelnöke) köszöntő szavai után Palóc
André vezető elemző (Századvég)
kiváló előadását hallgathattuk meg –
zárt körben, különleges ábrákat, elemzéseket megbeszélve. Mesterházy
Zsuzsanna evangélikus lelkész pótolhatatlan szolgálata és Konstantin atya
(a győri bencés gimnázium igazgatója)
idegenvezetése tette felejthetetlenné a
Győrben töltött napokat.
A járvány miatt decemberben szünetet tartunk, de januárban folytatjuk! A
sorozat következő állomása Székesfehérvár lesz.
Nagy Tímea

Simicskó István: Ne adja el a kelenföldi
városközpontot az önkormányzat!
A kelenföldi városközpont ingatlanegyüttesének eladására vonatkozó pályázat visszavonására
szólította fel Újbuda baloldali városvezetését Simicskó István, a XI. kerület országgyűlési képviselője közelmúltbeli budapesti sajtótájékoztatóján.
Simicskó István úgy vélekedett: a kelenföldi városközpont értékesítése is része annak a „botrányszagú”
folyamatnak, amelynek keretében a baloldali városvezetők több száz ingatlanra kitették az „ELADÓ”
táblát, vagyis kiárusítják az önkormányzati vagyont.
Elmondta: az ingatlanegyüttes, amelyben több
mint 70 üzlet, illetve a környezetében őstermelői piac
működik, és több száz ember munkahelyét is jelenti, egyben a környék központja, ahová az emberek
szívesen járnak vásárolni. Ilyen körülmények között
nem az ingatlan értékesítése a megoldás, hanem az,
hogy az eredeti funkció megtartása mellett fel kell
újítani a városközpontot – fűzte hozzá a KDNP parlamenti frakcióvezetője.
Hangsúlyozta, hogy miközben a baloldali pártok folyamatos „mutyizással” vádolják a kormányt, hátráltatják a járvány elleni védekezést, lejáratják az országot Brüsszelben, addig a baloldali önkormányzatoknál
hamar megtalálják azokat a lehetőségeket, amelyek
révén sajátos formában jutnak támogatókhoz.
Egyre több ember látja úgy Újbudán és a fővárosban is, hogy a baloldali pártok nem azt teszik, amit
ígértek az önkormányzati választások előtt – vélte
Simicskó István.
Budai Gyula fideszes parlamenti képviselő a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: ma már egyértelmű,
hogy a fővárosban egy hálózat működik a budapesti
ingatlanok kiajánlására és értékesítésére, a hálózaton
belül működő jutalékos rendszerből származó pénzt
pedig „Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes irányításával osztják el felfelé”.

Szerinte a hálózat létezését bizonyítja, hogy „a
Városháza tervezett értékesítésénél” és az egyéb
„fővárosi ingatlanmutyik” esetében ugyanazok a
szereplők jelennek meg: „a senki által nem ismert”
Berki Zsolt, Berki József és olasz befektetők képviseletében Riccardo Salvatore. Őket a fővárosi vagyonkezelő központból látják el dokumentációval és
információkkal.
A főpolgármesternek abba kellene hagynia a „jellemtelen hazudozást”, és ki kellene állnia valamilyen elfogadható magyarázattal a nyilvánosság elé
– mondta.
Közlése szerint a jutalékos rendszerben 10 százalékot kell visszajuttatni Kiss Ambrusnak, ami a kelenföldi városközpont esetében 200 millió forintot, illetve egy másik XI. kerületi, Rimaszombati úti ingatlan
esetében – amelyet 5,2 milliárd forintért akarnak
eladni – , 520 millió forintot jelent.
Ezekben az ügyekben büntetőfeljelentést tett, illetve összesen 11 nyomozati eljárás folyik a fővárosi
„ingatlanmutyik” miatt, a többi között befolyással
üzérkedés, hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt
– sorolta. Az ingatlanmutyiban részt vevő személyek
nem az „orosz titkosszolgálatok”, hanem Karácsony
Gergely főpolgármester és Kiss Ambrus emberei –
mondta Budai Gyula.
A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a kelenföldi városközpont 80 százaléka fővárosi, 20 százaléka pedig kerületi tulajdon, a Rimaszombati úti telek
pedig teljes egészében a fővárosé.
KDNP.HU – MTI
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Decembert írunk, Budapest és Varsó
Mikuláš-csomagot kapott Prágából:
hagymát, szenet és virgácsot, ahogy
az az igazi rosszfiúknak jár. Mikuláš
Bek, a leendő cseh kormány Európa-ügyi minisztere szerint ugyanis
a Visegrádi Együttműködés túlértékelt, ezért Csehországnak gyengítenie kellene a kapcsolatait Lengyelországgal és Magyarországgal, s
helyette Németországra és más nyugat-európai országra összpontosítani.
A kijelentés vitathatatlanul ellenséges és provokatív, hiszen egy új külpolitikai prioritást önmagában nem
szükséges, és főleg más államközi
kapcsolatok ellenében, megindokolni. Ugyanakkor a nyilatkozat súlyát
éppen az nyilatkozó személye csökkenti: a szóban forgó nyilatkozat nem
egy komoly szereplő, például a leendő külügyminiszter szájából hangzott
el mindez, hanem egy olyan – a cseh
történelemben újdonságnak számító,
nyilván ideológiai alapon létrehozott
– miniszteri tárca várományosától,
akinek a jelek szerint úgymond munkaköri kötelessége lesz majd az EU
igényeinek megfelelő üzenetküldés.
A Visegrádi Együttműködés azonban az elmúlt harminc évben ennél
gyanakvóbb politikai légkört is túlélt
már. A V4 – eddigi tapasztalataink
szerint – leginkább egy olyan családra emlékeztet, amelynek tagjai különböző munkahelyeken dolgoznak,
hobbijuk és baráti körük is meglehetősen eltérő, s mindezek tetejébe még
komoly konfliktusok is terhelik a
múltjukat – mégis, a közös élmények,
kötelékek és érdekek szükségszerűen
erősebbek a széthúzó erőknél.
WIN-WIN JÁTÉKOK TEREPE
Mint ismert, 1991. február 15-én Magyarország, Lengyelország és Csehszlovákia szabadon választott vezetői
– az 1335-ös visegrádi királytalálkozó mintájára – létrehozták, vagy ha
úgy tetszik, felelevenítették a három
legjelentősebb közép-európai ország
formális szövetségét. Az aláírók közül talán Václav Havel megjegyzése
a legérdekesebb. „Először van a történelemben igazi esélyünk arra, hogy
kitöltsük Közép-Európában a Habsburg Birodalom összeomlása után
megjelenő nagy politikai vákuumot”
– mondta Csehszlovákia elnöke, azon
országé, amely annak idején a legtöbbet tette a térségben e vákuum létrejöttéért.
A történelmi önkorrekciónak is
beillő államfői nyilatkozat óta eltelt
három évtized – minden megtorpanás ellenére – a kezdetektől visszaigazolta Havel igazát. Balogh Gábor
hívta fel nemrég a figyelmet egy
publicisztikájában arra a történelemformáló képességre, aminek ezek az
országok – diplomáciai együttmű-

ködésük révén – már a V4 formális
megalakulása előtt is a birtokában
voltak. Konkrétan a Varsói Szerződés feloszlatására tett 1990-es, gyakorlatilag puccsszerű javaslatról van
szó, amelyet a szófiai csúcstalálkozón
a tagállamok – bár a szovjet tervekben ilyesmi nem szerepelt – el is fogadtak.
Napjainkban kifejezetten a visegrádi szövetségnek köszönhető, hogy
azok a jelentős hatalmi befolyással
vagy tőkekihelyezési potenciállal
rendelkező távoli országok, amelyek
számára Közép-Európa alapesetben
nem jelent többet elenyésző népességgel és GDP-vel bíró kisállamok
halmazánál, ma már értékes geopolitikai szereplőt vagy beruházási
célterületet látnak a térségben. Visegrádi szereplőként az egyes tagállamok olyan lehetőségekhez jutnak,
amelyekre önállóan, diplomáciai versenyhelyzetben aligha lenne esélyük,
vagyis lényegében egy közép-európai win-win játékról beszélhetünk.
Különösen a magyar kormányra
jellemző a visegrádi tagsággal járó
külpolitikai előnyök kihasználása. Csak hogy két példát említsünk
a közelmúltból: idén októberben
Egyiptom volt a V4-ek budapesti találkozójának az ötödik vendége, novemberben pedig Dél-Korea elnöke
csatlakozott a négyek megbeszéléséhez. Az utóbbi találkozón Orbán
Viktor miniszterelnök egyértelmű
célként deklarálta a világban zajló
beruházások minél nagyobb hányadának megszerzését a V4-országok
számára, s külön felhívta a távol-keleti vendég figyelmét arra a 800 kilométeres gyorsvasút-építésre, amelynek célja a négy főváros közötti 12
órás menetidő 5 órásra csökkentése.
A TÖRTÉNELEM
SZORÍTÁSÁBAN
Az ambiciózus projektek dacára a
V4 összetartása és erősítése a tagállamok részéről folyamatos munkát
és kompromisszumokat igényel. Az
együttműködést próbára tevő belső akadályok nagy része történelmi
örökség. Közülük évtizedeken át a
magyar–szlovák ellentét bizonyult a
legmakacsabbnak. Szlovákia a függetlenedése óta Magyarországgal,
illetve az ottani magyar kisebbséggel
szemben határozta meg a politikáját, sőt a saját identitását is. Kisebb
csoda, hogy mindeddig sem a V4ből, sem a határon átnyúló regionális
együttműködésekből nem vonta ki
magát. Az a tény, hogy ma lényegében nincsenek konfliktusok a két
ország között, a magyar kormány
türelmének és kompromisszumkészségének köszönhető. Az informális
kompromisszum lényege – legalábbis az utóbbi évek alapján erre lehet

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

következtetni –, hogy Budapest sem ban Brüsszel önmérséklethiányának
a kétoldalú kapcsolatokban, sem a – vagy ha úgy tetszik, politikai osnemzetközi színtéren nem teszi vita tobaságának – köszönhető. Az EU
tárgyává a problémás kisebbségjogi centralizációs törekvései, valamint a
lépéseket, mint például a nyelvtör- keresztény értékrenddel szembehevény, míg Pozsony eltekint a magya- lyezkedő, s így a katolikus lengyel
Ferenc
rellenes politika gyakorlati alkalma- társadalom ellenállásábaMegjelent
ütköző
pápa Laudato si´
zásától. Bár a konfliktusok jegelése ideológiai támadások ugyanis
még
kezdetű enciklikája
önmagában még nem hordozza
ma- környezetszennyezés
ezt az alapvetően
nyugatbarát
orszáA lelki-szellemi
ellen is védekezni
kell
gában a javulás ígéretét, tény, hogy got is az Unió ellen hangolták. S bár
a felvidéki magyarság helyzete ma Budapest és Varsó kétoldalú kapcsonyugodtnak mondható, aminek egyik latát papíron el kell különítenünk a
legbiztosabb jele, hogy a szlovák vá- Visegrádi Együttműködéstől, a két
lasztási kampányokból eltűnt a ko- ország erősödő egymásrautaltsárábban oly meghatározó magyarelle- ga csökkenti az említett geopolitinesség.
kai nézetkülönbségek jelentőségét
A Visegrádi Együttműködés előtt (különösen a belorusz provokációk
álló legfontosabb akadály tehát el- ügyében tanúsított közös fellépés
hárulni látszik. Ugyanezt mondhat- tükrében), ami így a V4-et is autojuk el a magyar–cseh kapcsolatokról matikusan szilárdabbá teszi.
is, amelyet a jelen idejű problémák
A cseh Mikuláš Bek fentebb idéhelyett inkább csak különféle tör- zett kijelentése viszont már valóban
ténelmi ellenszenvek – a monarchi- azokat az időket idézi, amikor jogosabeli szembenállás emléke vagy a nak tűntek a Visegrádi EgyüttműköBeneš-dekrétumokban való érintett- dés negligálása, kiüresedése miatti
ség – terheltek. A magyar–cseh kap- félelmek (a formális megszűnés socsolatok ma kiválónak mondhatók, sem került napirendre), amire Ivan
amiben fontos szerepet játszik Orbán Korčok szlovák külügyminiszter
Viktor és Andrej Babiš személyes minapi, a magyar állampolgársági
jó viszonya, valamint az aktuális igények miatt értetlenkedő nyilatnemzetközi problémák, így a töme- kozata is ráerősített. Aggódnunk
ges migráció esetében tapasztalható azonban még korai lenne. Bár nyilszemlélet- és érdekazonosság.
ván komoly erők érdekeltek az egyik
legerősebb európai államszövetség
A MAGYAR–LENGYEL
meggyengítésében, és az olyan bomPILLÉR
lasztó jelenségek, mint a magyarelS ha már a V4-et terhelő államközi lenes nacionalizmus vagy a Nyugat
problémákról beszélünk, minden- kegyeiért folytatott versengés igéképpen meg kell említenünk még a nye, bizonyára a későbbiekben is
magyar és lengyel külpolitikai pri- megidézhetők, a már említett külső
oritások különbözőségét, sőt ös�- ideológiai nyomás, valamint a V4
szebékíthetetlenségét. Míg Varsó közös külpolitikai és külgazdasá– történelmi okokból – Németország- gi sikerei összességében jelentősen
ra bizalmatlanul és gyanakvással, növelik Visegrád alternatívaképző
Oroszországra pedig kifejezetten el- erejét.
lenségesen tekint, addig mi mindkét
Az együttműködésre a legnahatalommal szívélyes, jó viszonyt gyobb veszélyt valójában azok a
ápolunk, vagy legalábbis törekszünk balliberális erők jelentik – leginrá. Ugyanígy mi sem várhatjuk a kább nálunk és Lengyelországban –,
Romániával és Szlovákiával baráti amelyek számára az Európa-politikapcsolatokat fenntartó Lengyelor- ka a brüsszeli érdekek otthoni képszágtól, hogy megértően vagy épp viseletét jelenti, s amely körökben
támogatóan viszonyuljon a magyar egy szuverenista és normalitáspárti
kisebbségi problémákhoz. Tárgyila- országszövetségben sokkal inkább
gosan ki kell azonban jelentenünk, botránykövet látnak, mint lehetőséhogy e nézetkülönbségek kezelésé- get. Holott a Visegrádi Együttműköben Varsó tanúsított kisebb mértékű dés a maga tőkevonzó képességével,
toleranciát: az ún. keleti nyitás első az államközi ellentétek csillapításáéveiben, a magyar–orosz kapcso- ban játszott szerepével, vagy éppen
latépítés kezdeti szakaszában még a külső határok védelmében nyújtott
a lengyel államfő is hangot adott a eddigi teljesítményével az Európai
csalódottságának. Szerencsére ezek a Unió egészét is erősíti.
megnyilvánulások a jelek szerint már
Kovács Erik
a múlt részét képezik.
Az, hogy a magyar–lengyel barátság végül kiállta a próbát, sőt jelenleg minden eddiginél erősebbnek
tűnik, a magyar gesztusokon túl
(mint a lengyel alkotmánybírósági
döntés vagy a keleti migrációs krízis
kapcsán adott támogatás) elsősorFORRÁS: 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 –
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közösségikapott rendezett
társadalom úgy is értelA címben
feladatot
tér lesz
alakításáért
mezhetem, hogy beszélnem kell az emelfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartásállandóságról
beri életben tapasztalható
és változásról illetve a hiteles és a hamis
emberképről.
A történelemben folyamatos változásokat, vagyis nem időtálló jelenségeket
látunk. Ilyen a civilizációk virágzása és
hanyatlása, a politikai rendszerek és tárFerenc
sadalmi viszonyokMegjelent
változása,
az életköpápa Laudato si´
rülmények, különösen
a technikai eszkökezdetű enciklikája
zök
illetve fejlődése.
zetszennyezés
ellenváltozása,
is védekezni kell
Ezzel szemben van, ami állandó, éppen
azért, mert „időtálló értéket” képvisel, ez
az emberi természet és a teremtett világ
rendje. Az emberi természetet, lényegében a hiteles emberképet akkor látjuk a
maga teljességében, ha a Teremtéstörténetet elemezzük. Korunk kihívására akkor tudunk választ adni, ha összevetjük
a liberális emberképpel. Aki az emberről
a Teremtő kiiktatásával gondolkodik,
előbb-utóbb eltéved. A magukat liberálisnak nevezők annyit tudnak mondani
az emberről, hogy jogai vannak. Eddig
rendben is van. A probléma ott kezdődik,
hogy a jogok kiterjesztésének nem látják
a korlátait, és ezzel eltorzítják azokat. A
hamis jogokat pedig meglehetősen erőszakosan igyekeznek kiharcolni. Elég, ha
a „melegkultuszra” és az LMBTQ-mozgalomra gondolunk.
Ezt a problémát is csak kiegyensúlyozott megközelítéssel szabad kezelni. Az
embert nem ítélhetjük el, de a megvalósult szexuális cselekményt és az életforma népszerűsítését a keresztény tanítás
elfogadhatatlannak tartja. Az egyházi
tanítás nem tartja megengedhetőnek a
házasságon kívüli természetes szexuális
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

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

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

Temetni szomorúság, temetni gyász, temetni kötelesség. Újratemetni megnyugvás, újratemetni elégtétel és kétszeresen
is kötelesség: mert a miénk, hogy megtegyük, és mert övék, hogy részesülhessenek a minden embert megillető, végakaratuknak megfelelő végtisztességben.
Harmincegy évvel a rendszerváltoztatás után megint újratemetünk. Politikai
ellenfeleink és rosszakaróink többször
is gúnyolódtak, hogy túl sokat foglalkozunk a múlttal. Ez persze nem igaz, de az
igen, hogy ők meg túl keveset, úgy tűnik,
vannak, akik a múltat még mindig végképp el akarják törölni.
Egy konzervatív ember úgy néz a jelenből a jövőbe, hogy közben elődeit
tiszteli és jelenvalóvá teszi törekvéseiket.
Ezért temettük újra a Hercegprímást, a
Kormányzót, 1956 ismert mártírjait és
ismeretlen hőseit, Barankovics Istvánt
és más nemzethű politikusokat, művészeket, akik annak idején nem lelhették
honjukat a hazában.
Ki temesse újra idegenbe szakadt magyarjainkat, ha nem Magyarország? Ki
szervezze az újratemetéseket, ha nem a
Magyar Állam? Amikor Rákóczi fejedelmet hazahozták a kassai dómba, egy
ország könnyezve ünnepelt. Kossuth
esetében is evidencia volt, hogy a mindenkori Magyar Állam és kormány kötelessége, hogy a különböző korok és okok

kapcsolatot sem. Polgári szempontból
egyszerű a probléma kezelése. A szexuális irányultság magánügy. A gyermekek
szexuális nevelése annak feladata, aki a
gyermek első számú nevelője, ez pedig
a szülő. Milyen emberképet állít elénk
a Teremtéstörténet? Az ember az egyetlen földi teremtmény, akinek a Teremtő
kinyilatkoztatja magát és meghívja a
vele való közösségre. Erre istenképisége teszi alkalmassá, ami élete során a
transzcendensre való nyitottságot is jelent. Ez a személyes méltóság értelmet
és szabadságot biztosít neki. Képességet
a jó és rossz megkülönböztetésére, és
felelősséget mások és a teremtett világ
iránt. Emellett – naponta tapasztaljuk –,
hogy saját szabad döntései helytelenek is
lehetnek.
A szabadság fogalma is ebben a kiegyensúlyozott emberképben érthető
meg. A Teremtő szándéka, hogy szabadon mondjunk igent ajándékaira, szabadon válasszuk a jót. A szabadságunk a jó
szabad választásában kap értelmet. Ezzel
szemben a liberális szabadságfogalom
lényege a választhatóság. Sarkosan fogalmazva a szabadság azt jelenti, hogy
mindent választhatunk.
Visszatérve az emberi jogokra, mi is
valljuk ezek fontosságát, de a szélsőséges
torzulások nélkül. Úgy gondoljuk például, hogy a gyermeki jogok közül első
helyen van – ahogy az emberi jogoknál
általában – az élethez és integritáshoz

való jog, vagyis az, hogy megszülessen.
Hasonlóan alapvető joga, hogy családban
nőjön fel. Ezzel szemben megdöbbentő
felelőtlenség jogként említeni a gyermeki nemváltoztatást, a szülői felelősség
kiiktatásával. Természetesen a nemi
identitásválság komoly probléma, amit
a szülőnek kell szakember segítségével
kezelni, a gyógyítás szándékával és nem
a döntésképtelen fiatal nyakába jogként
varrni. Arról nem is beszélve, hogy sok
esetben múló gyermekkori álmodozásról van szó. A Teremtéstörténet szól az
ember felelősségéről a teremtett világ
iránt. Arra kap megbízatást, hogy legyen
a gazdája. Művelje és őrizze. Nemcsak
megőriznie kell az épségét, hanem alkotóképességét érvényesítve továbbépítenie
is. Ebben az esetben is a két szempont, a
megőrzés és a továbbfejlesztés egyensúlya adja a helyes irányt. Így illeszkedik
a teremtésvédelem a keresztény emberképbe, ami sokkal erősebb motívum,
mint a környezet állapota szülte félelem,
ami sokszor hisztérikus reakciót vált ki.
És végül emberképünk egy másik erőteljes vonása. Az ember közösségi lény.
Szüksége van a másikra, közösségbe
születik, családba, nemzetbe, egyházi
közösségbe, amiknek személyiség- és
identitás-formáló erejük van. Ebben a
kérdésben is ütközik a keresztény és liberális gondolkodás, a nyílttársadalom-elmélet követői a hagyományos közösségeket tudatosan gyöngítik, hogy a kevert

Semjén Zsolt:

Újratemetni megnyugvás,
elégtétel, kötelesség
miatt idegen földben lévő nagy magyarjaink hamvai hazakerüljenek. Ez kötelesség, főhajtás és elégtétel.
Némelyek évtizedek óta erőltetik az
úgynevezett „női kvótát” az állítólagos
emancipáció nevében. Mi ehelyett az évezredes magyar történelem nagy asszonyaira és tetteikre tekintünk. Adott csodálatos szenteket az Árpád-ház: Gizella
királynét, Szent Erzsébetet, Szent Margitot, Szent Kingát és Boldog Jolántát, volt
bátor Kanizsai Dorottyánk és Zrínyi Ilonánk, és a XX. század közepén – a legnehezebb időkben – a már boldoggá avatott
Salkaházi Sáránk és Slachta Margitunk,
aki a hazai katolikus nőmozgalom elindítója volt. Nevéhez fűződik a női méltóság
elismertetése és védelme, a „keresztény
feminizmus” követeléseinek megfogalmazása, amely világnézetében természetesen eltért a radikális feminista ideológiától. Margit testvér vallotta az emberi
jogok kiterjesztését, de a nők sajátos értékét és érdekét nem szakította ki sem
a természet rendjéből, sem a családból,

sem a társadalom egészéből. Mindezek
érvényesítésére hozta létre a Keresztény
Női Tábort. Nemzethűségét is ugyanez a katolikus egyetemesség jellemzi:
„Keresztény szemmel nézve mi látjuk,
hogy minden nemzet kapott egy bizonyos hivatást az Úristentől, s azért, hogy
istenadta hivatását betölthesse, egy nemzetet sem szabad eltiporni” – vallotta
Slachta Margit.
Érdekérvényesítő karizmájáról csak
egy epizódot elevenítsünk fel: 1943 elején a szlovák belügyminiszter bejelentette, hogy „zsidótlanítani” fogják az országot. Ekkoriban tett látogatást Spellmann
bíboros, New York érseke XII. Pius
pápánál. Ennek hallatára Margit testvér
Rómába utazott. Az érsek, aki jól ismerte
az akkor már az Egyesült Államokban is
működő szociális testvérek munkáját,
fogadta Slachta Margitot, és audienciát
eszközölt ki számára a Szentatyánál. A
pápa, hallva a szlovákiai zsidóságot fenyegető veszélyt, tiltakozásra utasította
a szlovák püspököket, aminek meg is lett
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társadalom új típusú tagjait ezek személyiség-formáló hatása nélkül tudják kialakítani. Támadják a nemzetállamokat,
relativizálják a családot és lejáratják a
keresztény egyházakat.
Amikor mi az egy férfi és egy nő tartós és kizárólagos kapcsolatára épülő
családot erősítjük, az ott felnövő gyermekek egészséges fejlődését biztosítjuk.
A férfi és a nő a családban nemcsak az
élet továbbadásának felelősségét gyakorolja, hanem egymás boldogításával és
a gyermekek bátor vállalásával megélik
az emberi élet talán legszebb örömét. A
családnak nincs alternatívája.
Az egyházi közösségben az ember
transzcendensre irányuló természetes
vágya érvényesül, és egyúttal megismeri
az erkölcsi normákat, amelyek keretet adnak szabadsága megéléséhez. A nemzeti
közösség szintén identitásformáló erő. A
haza szeretete és a nemzethez tartozás
tudata nélkül sokkal szegényebbek lennénk. A nemzeti történelem a maga példaképeivel és a nemzeti kultúra a maga
értékeivel teljesebbé teszi életünket.
Ha egy mondatban akarjuk összefoglalni az „időt álló értékeket”, azt kell
mondanunk, az emberi személy méltósága és minden, ami ebből következik,
illetve a közösségeink, amelyekben az
egyén is formálódik, jelentik életünk nélkülözhetetlen értékeit.
A szerző a Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség
elnöke, lapunk kiadója. A fenti írás a
„Következő ezer év a gyermekekért”
gyermekvédelmi konferencián
elhangzott beszéd szerkesztett változata
az eredménye!
Bátorságára jellemző, hogy a háború
utáni időszakban, 1948-ban az egyházi
iskolákat államosító törvényjavaslat ellen
ő és Barankovics István, a Demokrata
Néppárt elnöke szólalt fel, és harcolt minden kommunista megfélemlítési kísérlet
ellenére és ellenében!
Margit testvér egész életét – személyes
lelkiségét és történelmi művét – ös�szefoglalhatjuk egy elmélkedéséből vett
részlettel: „nem csak azt a rosszat nem
akarom, amit az Úristen nem akar, de
nem akarom azt a jót sem, amit az Úristen nem akar. A jó Istenre kell ráhagynom, hogy azt a jót, amelyre én vágyom,
akarja-e, akarja-e általam elérni, vagy
egyáltalán mikor akarja elérni. (…) Az
én részem a munka, a jó Istené az áldás”.
Kedves Margit testvér!
A Mindenható Isten adjon neked végső nyugalmat magyar földben, és segíts
minket itt, Odaátról!
A Barankovics Alapítvány
kezdeményezésére hozták haza
az emigrációban elhunyt Slachta
Margit földi maradványait. A magyar
törvényhozás első női képviselőjét
december 7-én a Fiumei úti sírkertben
temették újra. Hazánk miniszterelnökhelyettese, a KDNP elnöke itt mondta el
fenti beszédét
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Fórum

Kövér László:

S-JÚNIUS

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Ismét győzelemre segíteni Magyarországot

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

Négy hónappal az országgyűlési választások és egy nappal az adventi
harmadik gyertya meggyújtása előtt
kérem, engedjék meg nekem, hogy
ma a lelkierő és a bátorság jegyében
üdvözöljem Önöket a Fidesz nevében,
politikai testvéreinkként és harcostársainkként köszöntsem a Kereszténydemokrata Néppárt Országos Választmányának minden tagját.
Az esedékes választások kapcsán
ma ne merüljünk el a hazai aktuálpolitika mocsarában: ismerjük a politikai
ellenfeleinket, ismerjük azon külföldi
erőket is, akik mögöttük állnak, ismerjük a választások hazai és európai
tétjét. Tudjuk, hogy a politikai ellenfeleink az elmúlt harminc esztendőben
– akár kormányon, akár ellenzékben –
mit műveltek a hazával és a nemzettel,
és azt is tudjuk, hogy a jövőre nézve
mire készülnek.
Ezen tudás és tapasztalat birtokában egyetlen kötelességünk, egyetlen
feladatunk, egyetlen lehetőségünk
van: a nemzet többségének bizalmából 2022-ben – 2010 után negyedik
alkalommal – ismét győzelemre segíteni Magyarországot, demokratikus
és békés módon.
Ezen feladatunk teljesítésében a holnap meggyújtandó harmadik gyertya
által jelképezett lelkierőre és bátorságra nagy szükségünk lesz nekünk,
politikusoknak is, és nagy szüksége
lesz mindazon magyar és európai embereknek, akik az eljövendő időkben
hitüktől vagy felekezetüktől függetlenül emberi méltósággal élhető életet
szeretnének élni a szülőföldjükön.
A világháborúkkal, spanyolnáthajárvánnyal, náci és kommunista diktatúrákkal, atombombákkal, hidegháborúval sújtott nehéz XX. században a
kereszténydemokrata gondolat annak

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

a hit, ami nem teremt kultúrát, nem egy
teljesen megélt hit”. Mindez fordítva is
igaz: hit nélkül tartósan nem áll fenn
egyetlen kultúra és a civilizáció sem.
Történelmi okokból mindez
EuróMegjelent
Ferenc
pápa Laudato si´
pára különösképpen igaz: kezdetű
a kereszenciklikája
tény hit és értékrend
hiányában
nincs
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
európai kultúra és civilizáció. Ez az
oka annak, kedves Barátaim, hogy a
valóságtagadás erői mindenhol, mindenkor és szükségképpen keresztényellenesek.
Csak a keresztény hit és öntudat
szétzilálásával számolható fel ugyanis
az európai emberek általános értéktudata, nemi, családi, vallási és nemzeti
önazonossága, csak ezt követően számolhatóak fel a nemzeti államok és az
európai embereket megtartó hagyományos közösségek.
A valóságtagadók célja Európa politikai, pénzügyi, gazdasági és kulturális alávetése azért, hogy – saját
javukra és hasznukra – kizárólagosan
Költői a kérdés: mit szólna mindeh- rendelkezhessenek Európa anyagi,
hez Prohászka Ottokár püspök úr, ha szellemi és nem utolsósorban emberi
kortársunk lenne?
erőforrásaival.
Talán Máté evangéliumát ajánlaná
Kik azok valóságtagadó erők, kedves
figyelmünkbe: „Minden önmagával Barátaim, akik ilyen sötét jövőt szánnak
meghasonlott ország elnéptelenedik, Európának, és miért teszik ezt?
minden önmagával meghasonlott váŐk azok az államhatárokon és földros vagy ház elpusztul”.
részeken átívelő, országok fölött és
Mindez igaz a politikai pártokra, mögött magánhatalomként megszermozgalmakra, közösségekre is.
veződött nemzetközi politikai és gazHa feladják alapértékeiket, akkor dasági érdekcsoportok, amelyek a máazzal feladják önmagukat, meghason- sodik világháború óta a nyugati világ
lanak, és óhatatlanul az elmúlás útjá- pénzügyi, gazdasági és technológiai
ra lépnek – ez történik napjainkban a fejlődésének a legnagyobb nyertesei.
nyugat-európai kereszténydemokrata
Ők azok, akik azt gondolják, hogy
pártokkal, kedves Barátaim. A nyu- annyi eszük van, mint amennyi péngat-európai kereszténydemokrata po- zük, és emellé természetszerűleg polilitika előtt ma két út áll: visszatalálnak tikai hatalom is jár. Ők azok, akik tera meghasonlás előtti önmagukhoz vei szerint a Nyugat–Kelet-tengelyen
vagy megsemmisülnek.
előttünk álló világhatalmi versengésNekünk a Történelem Ura által szá- ben Európának egyetlen szerepe jut a
munkra kirendelt térben és időben fel nyugati világon belül: cselédnek, ágykell ismernünk, hogy hitünk és létünk útölteléknek lenni, és szolgálni Euróúj próbatétele már nem a valóság, mint pán kívüli érdekeket.
a XX. században, hanem annak éppen
Ők azok, akik megtervezték és iráaz ellenkezője, a valóságtagadás!
nyítják azt a mentális, kulturális, gazA férfi és a nő biológiai valóságának dasági, pénzügyi és politikai agres�tagadása, a család érzelmi és társadal- sziót, ami napjainkban Európa ellen
mi valóságának tagadása, a nemzeti zajlik.
és hitbéli elköteleződés megtartó erePolitikai agresszió Európa ellen az
jének tagadása, a közérdek védelmére Európai Unió elidegenítése a valósághivatott állam mint közhatalom hiva- tól és az európai polgároktól, miként
tásának tagadása, az emberi méltóság politikai agresszió a vesztfáliai álkeresztény értékrendi talapzatának lamfejlődési alapokon nyugvó Európa
szellemi tagadása és Európa keresz- ellen az Európai Egyesült Államok
tény gyökerei éltető erejének tagadása tervének megvalósítására irányuló töképezi a mi időnk próbatételét.
rekvés is.
Ha a valóságtagadás erői győznek,
Pénzügyi agresszió Európa ellen az
ha az európai társadalmakban, ke- európai nemzeti államok végletes és
resztény közösségekben megfigyelhe- egyetemleges eladósításának kikénytő meghasonulás eljut a végkifejletig, szerítésére való törekvés.
akkor Európa és vele minden nemzete
Gazdasági agresszió Európa elelpusztul.
len a klíma védelmére való vis�Őszentsége II. János Pál pápa még szaélésszerű hivatkozások révén az
1982-ben úgy fogalmazott, hogy „az európai ipar világpiaci versenykéFORRÁS: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

felismerésében segítette a kor emberét, hogy egyfelől a valóság a hit legnagyobb próbetétele, másfelől pedig a
hit által túlélhető, emberivé szelídíthető a legmostohább valóság is.
Prohászka Ottokár, a magyar kereszténydemokrata gondolat szellemóriása már a XX. század hajnalán
úgy vélte, hogy a korabeli liberalizmus és konzervativizmus meghasonlott önmagával, és a jövőt csak a kereszténydemokrácia jelenti Európában
és Magyarországon egyaránt. Ma Európában ott tartunk, hogy az elvileg
egy kereszténydemokrata politikus
által vezetett Európai Bizottság egyik
komisszárjának munkaanyagában azt
javasolják, hogy az európai emberek
mellőzzék a karácsony szót, és a Mária női név helyett a muszlim Malikát
használják.

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 –

AZÁN

Fórum
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Jubileumi
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Székesfehérváron
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Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a

rendezett társadalom
pességének rombolására
irányuló
alakításáért
törekvés.
elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
Kulturális agresszió
Európa ellen az
európai nemzetek önazonosságának
elfojtására, a házasság szentségének
eltörlésére, a család jogi fogalmának
megváltoztatására való törekvés.
Mentális agresszió Európa ellen a
férfi és női nemi identitások szétzúzására irányuló Megjelent
törekvés,
Ferenc és a hetepápa Laudato si´
roszexuálistól eltérő
kapcsolatokat és
kezdetű enciklikája
vonzódásokat
zetszennyezés
ellen is védekezni kell normálisnak, sőt kívánatosnak beállító, immáron a gyermekeink, unokáink egészséges lelki
fejlődését aláásó propaganda.
Itt tartunk napjainkban, tisztelt Választmány.
Kérdés, hogy mi a megoldás, hol a kiút?
Ebben az európai ostromállapotban
mit tehetünk mi, keresztény és demokrata magyar emberek, mit tehet
Magyarország és európai, közép-európai sorstársai?
„Duc in altum” – azaz evezz a
mélyre, hittel és cselekedettel haladjunk előre a reménységben – az évezredforduló küszöbét átlépve, 2001.
január 6-án Őszentsége II. János Pál
pápa a Novo Millenio Ineunte című
apostoli levelében ezt javasolta a világnak. Mint ismert, a csodálatos halAz 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
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híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

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

fogás evangéliumi történetében Jézus
Simon bárkájából ezen szavakkal fordult Péterhez és társaihoz: evezzetek
a mélyre! Miután ez megtörtént, az
ínséges idők után annyi halat fogtak,
hogy szakadozni kezdett a háló.
Krisztus szava mindig áttör az emberi reménytelenségen, csüggedésen,
tehetetlenségen, mindig reményt ad,

lelkesít, cselekvésre sarkall, és győzelemre segít.
„Duc in altum” – hittel és cselekedettel előre haladni a reménységben.
Ez az üzenet és ez a gondolat,
amelynek segítségével legyőzhetők a
valóságtagadás erői.
Ez az az üzenet és az a gondolat,
amelynek eszmei talapzatán a magyar

kereszténydemokrácia megőrizheti
önmagát, és amelyen a nyugat-európai
kereszténydemokrácia újra önmagára
találhat.
Kedves Barátaim!
Évtizedes közös politikai küzdelem
áll mögöttünk, és előttünk is. Jó lelkiismerettel jó ügyet szolgálhatunk a jövőben is, miként tettük azt a múltban.
Alázattal, tisztességgel és szeretettel a
nemzetünk iránt.
A közelgő országgyűlési választások kapcsán gondoljunk nagyszüleink
és szüleink, valamint az ő nemzedékük küzdelmére, életére, sorsára.
Gondoljunk gyermekeink, unokáink
és az ő nemzedékük jövőjére. Bíztassuk erre a támogatóinkat is!
Nincs ennél jobb ösztönző Magyarország győzelméhez.
Lelkierőt, bátorságot, békés adventi várakozást és áldott karácsonyt
kívánok a Választmány minden tagjának!
Az Országgyűlés elnöke, a Fidesz
Országos Választmányának elnöke a
KDNP Országos Választmányának
december 11-i ülésén mondta el fenti
beszédét

Firtl Mátyás:

Civitas Fidelissima 1921, 2021
Sopron és nyolc Sopron környéki település december 14-én a Hűség Napját
ünnepli. Sopron a Civitas Fidelissima,
a leghűségesebb város. Két szó – egy
fogalom. A fogalom: hazaszeretet.
Tartást adó ereje van 100 év távlatából is az 1921. évi soproni népszavazásnak, amelynek eredményeként
Sopron, Ágfalva, Balf, Bánfalva, Fertőboz, Fertőrákos, Harka, Kópháza,
Nagycenk Magyarországot választotta, megrendítő példát adva abból a felemelő érzésből, amit a magyar nyelv
hazaszeretetnek nevez.
December 14-e a hazaszeretet ünnepe, de nemcsak nekünk, soproniaknak ünnep. Elődeink 1921-ben a nemzethez való hűségre szavaztak, ezért
az ünnep az egész nemzeté. A múltat
idézi, de az ereje jelenben kovácsol
össze közösséget és a jövőre nézve ad
erőt, tartást és bátorságot a jóért való
munkálkodáshoz.
1921-ben egy háborút elszenvedett, meggyötört, megcsonkított,
megalázott ország polgárai döntöttek a magyar haza mellett. A hősi áldozatokat is követelő két ágfalvi csata, az egyébként erdélyi, gróf Bánffy
Miklós külügyminiszter diplomáciai zsenialitása és a Sopron környéki németek, magyarok és horvátok
szavazásának közös eredménye volt.
Tettüket nem az érdek vezérelte, hanem a lélek ereje. Ezért is tartozik ez

a dátum történelmünk legfényesebb
napjai közé, mint a nemzetszeretet
örök példája.
Az önbizalmát vesztett nemzet a
soproniak elszántságát látván az ő
tartásukból merített új erőt a kifosztott, lerombolt ország újjáépítéséhez.
Ezért adta egy évvel később Sopron
városának a Civitas Fidelissima címet,
mellyel szalagdísz formájában a város
barokk címerét is felékesítette.
1922. december 7-én a Nemzetgyűlésben a soproni népszavazás emlékének törvénybe iktatásáról szóló
törvényjavaslat tárgyalásakor Östör
József, Sopron és környéke akkori országgyűlési képviselője mondotta: „A
soproni népszavazási területen más
politikának, mint magyar politikának
érvényesülnie nem szabad.”
Magyarország felemelkedő időszakait mindig annak köszönhette,
amikor a magyar érdeket szem előtt
tartó politika érvényesült. Sopron
hűsége, amit a népszavazásban bizonyított, pedig éppen a nemzet
legválságosabb időszakában ezt a
többleterőt, ezt a szellemiséget adta
a magyar politikának: a nemzethűség erejét, amelyre az 1920-as évek
elején a nemzetnek akkora szüksége volt.
Amit Östör „a magyar érdeket
szem előtt tartó politikának” mond,
az a nemzetszeretet és a hazafiasság

erkölcsi tartását erősítő politika, ha
úgy tetszik, nemzetszolgálat, amely
nem idegen érdekeket szolgál, hanem
mindazt, ami közös magyar érték és
érdek, egyben európai érték és érdek.
Akkor ez ugyanazt jelentette, mint
amit ma is jelent: nekünk Magyarország sorsánál, a magyarok jövőjénél, a
magyar családok biztonságánál fontosabb semmi sem lehet. Politikánknak
ezt kell szolgálnia!
Igen, a magyarsághoz, a magyar hazához való hűség azt jelenti, nem lehet
olyan erős a liberálisok, a szocialisták,
a kommunisták, a zöldek és baloldali
jobbikosok újabb Magyarország elleni
közös támadása, amelyet ne tudnánk
legyőzni akkor, ha összefogunk az
értékeink, az elért eredményeink védelmében.
Ma a kötelező bevándorlási kvótának hívják azt, ami létünket alapjaiban veszélyezteti, ami jogtalan,
ésszerűtlen, veszélyes, növeli a terrorveszélyt és veszélyezteti kulturális identitásunkat. Ugyanilyen nagy
veszély gyermekeink védelme az
LMBTQ világtól.
2001-ben a soproni népszavazás 80.
évfordulóján a Kormány fejet hajtott
a soproniak hűsége előtt. A ma is hatályos 244/2001-es Kormányrendelet „az 1921.évi soproni népszavazás
emlékére a nemzethez és a hazához
való hűségről tanúságot tevő polgá-

rok előtt fejet hajtva december 14-ét
a Hűség Napjává” nyilvánította és a
leghűségesebb városban és a népszavazáson részt vett községekben
méltó emlékmű állításáról gondoskodott.
Hajtsunk fejet a mai, 100. évfordulón a soproniak hűsége előtt, merítsünk példát és erőt a 100 évvel ezelőtti
és máig tartó hazaszeretetükből, hogy
a mi tetteinkre utódaink büszkén emlékezhessenek.
Végezetül az 1922. évi 29. törvénycikket szeretném idézni jókívánságként (korabeli és mai)
adventi gondolatként és jövőbeli
küzdelmeinkhez erőt adóként is:
„A soproni és Sopron környékieknek az 1000 éves magyar államhoz
való tántoríthatatlan hűségről tett
tanúbizonysága, a hűséges ragaszkodás, a magyar haza minden fiában megerősítette (erősítse meg ma
is) a boldogabb jövő bekövetkezésébe és az isteni igazság örök diadalába vetett reménységet.”
Áldott szép adventet és örömteli ünnepet kívánok!
Sopron és környéke volt országgyűlési képviselője, a KDNP Országos
Választmányának elnökségi tagja a
testület december 11-i ülésén mondta
el fenti beszédét
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

Vladimir Palko volt szlovák belügyminiszter könyvéről…
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.

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 –

Szent Miklós napján mutatták be a Petőfi Irodalmi Múzeumban Vladimir Palko volt szlovák belügyminiszter „Jönnek az oroszlánok – Miért tart
EuróMegjelent
Ferenc
pápa Laudato si´
pa és Amerika egy új zsarnokság felé?” című, napjaink keresztényellenességét bemutató és Európa értékvesztéséről szóló kötetének magyarkezdetű
kiadását.
enciklikája
Az alábbiakban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek, a KDNP elnökének, illetve Surján Lászlónak,
az Európai
Parlament
volt alelnökének,
a
A lelki-szellemi
környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
KDNP tiszteletbeli elnökének a rendezvényen is ismertetett recenzióját olvashatják.
FORRÁS:MTI

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

A hírolvasó ember – legalább egy évtized óta – csak kapkodja a fejét. Milyen
világba kerültünk? Csak néhány konkrétum: 2006-tól keresztények ezreit
ölték meg és százezreknek kellett elmenekülnie. Keleten a milliós keresztény közösség harmadára zsugorodott.
2010 októberében Bagdadban muszlim
terroristák egy keresztény templomban
vérfürdőt rendeztek: 58 halott, köztük
két pap. 2010 karácsonyán tízesével ölték a keresztényeket Nigériában. 2011ben újévkor az egyiptomi Alexandriában egy bombatámadás szentmise
közben 23 kopt keresztényt ölt meg,
százan megsebesültek. És említhetném
Asia Bibi történetét.
Vladimír Palko Jönnek az oroszlánok című, most bemutatandó könyvéből megtudhatjuk, mi volt erre az Európai Unió reagálása: 2011 januárjában
az EU Külügyminiszteri Tanácsának
napirendjén szerepelt egy nyilatkozat-javaslat is az üldözött keresztények
támogatására. Catherine Ashtont, az
EU kvázi külügyminiszterét bízták
meg az előterjesztésével. A beterjesztett szövegben a keresztény szó nem
szerepelt. Catherine Ashton szerint
„nem lett volna korrekt”. Noha 15 tagállam ezt akarta, Írország, Portugália,
Spanyolország és Luxemburg ellene
voltak. A miniszterek szétoszlottak
anélkül, hogy bármilyen nyilatkozatot elfogadtak volna… Úgy tűnik, a
keresztény szót az EU-ban manapság

Semjén Zsolt:

– 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.

kis keresztet, amikor a munkahelye
felszólította, hogy válasszon a kereszt és munkahelye között. Kompromisszumként javasolták, hordhatja
a kis keresztet pénztárcájában. Nyilvánvalónak tűnt, hogy ez illetéktelen
önkény a munkaadó részéről, amit
a bíróság természetesen helyre tesz.
Chaplin a bírósághoz fordult, ám a
pert elveszítette! Mi ez, ha nem az
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megsértése?
Így válik érthetővé Vladimír Palko
könyvének alcíme: Miért tart Európa
és Amerika egy új zsarnokság felé?
Egy olyan kereszténydemokrata kormány tagjaként, amelyet naponta – és
nemcsak kampányidőben –, vádolnak
azzal, hogy diktatúrát építünk, különös figyelemmel olvastam ezeket a
részeket. Ez a könyv most magyarul
is olvasható, szemnyitogató alkotás,
ami sok magyart segíthet abban, hogy
eszméljen ebben a józan észről megfeledkezett világban. Amikor a szerző
szembesített azzal, hogy a liberalizmus cégére alatt ellentmondást nem
tűrő véleményterror fenyeget, ahol a
politikai korrektség jelszavával még
azt is megszabják, hogy mit mondhatok és mit nem, akkor nyilvánvaló,
hogy erre az antropológiai, szexuális,
kulturális „forradalomra” csak egy
válasz adható: az ellenforradalom. A
téboly forradalmával szemben a józan
ész ellenforradalma!

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

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

A józan ész ellenforradalma

Surján László, az Európai Parlament volt alelnöke, a KDNP tiszteletbeli
elnöke, Vladimir Palko volt szlovák belügyminiszter, Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, KDNP-elnök és Makláry Ákos görögkatolikus
lelkész, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke a könyvbemutatón
nem illik használni, az üldözéssel ös�szekapcsolni pedig végképp elfogadhatatlan. Miért?
Ha csak az Európai Unió túlbonyolított döntéshozatali rendszere, mondhatjuk impotenciája volna a baj, még jó
lenne. De a „progresszió” célja állítólag
minden elnyomás megszüntetése. Ez
jól hangzik, egészen addig, amíg nem
szembesülünk azzal, hogy maga a kereszténység is megszüntetendő elnyomás. A „progresszívek” nem képesek
elfogadni, hogy a keresztények nem
elnyomók, hanem elnyomottak. Van,

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

akire vértanúság vár, mások csak állásukat veszítik, ha élnek a lelkiismereti
szabadsággal. A Jönnek az oroszlánok
számos konkrét esetet ismertet, van,
akinek sikerült megvédenie magát,
van, akinek nem.
Mostanában az LMBTQ-mozgalom abszurditásai demonstrálják a
legjobban, hogy ha valaki nem ért
egyet velük, azonnal diktatúrát kiáltanak. De hol is van a diktatúra
napjainkban? Shirley Chaplin ápolónő, a Devon grófságbeli Exeterben,
harminc évig viselt a nyakában egy

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:

Keresztényüldözés kora

Jövőépítés a fenyegető keresztényüldözés árnyékában
„Így elérkeztünk az új világ új képének alkonyán ahhoz a ponthoz,
amelyben a kereszténynek – és nemcsak neki – kötelessége a tiltakozás.”
Joseph Ratzinger bíboros, 1997
Vladimír Palko könyve, a „Jönnek az
oroszlánok”, hatalmas leltára mindazon
visszásságoknak, amelyek századunk
elejét jellemzik. Ez a könyv azonban
nemcsak figyelmeztetés, és sokkal több,
mint panaszáradat. Egy egész fejezet
szól azokról az ajánlásokról, amelyek
a mai világ problémáinak keresztény
szellemű megoldásához vezetnek. Fon-

tos megállapítás, hogy a megoldásra
nemcsak politikai téren kell törekedni.
A döntő az lesz, ha az emberi szellemben és a szívekben lesz változás.
Mit kell tehát tenni? Tíz, teljességet
nem igénylő tanács Vladimír Palko
nyomán:
1. ISMERJÜK MEG
AZ IGAZSÁGOT, AZ
FELSZABADÍT
Az igazság, amivel szembe kell néznünk, az, hogy a hívő keresztényeknek ma Nyugaton nincs megfelelő
politikai képviselete. Amerikában és

Európában egy néhol akár már győztesnek tekinthető antropológiai forradalom zajlik. Gyökeresen átalakítja
az ember természetéről és jogairól
alkotott fogalmainkat, ezáltal sorra
megdőlnek a család és a társadalom
működéséhez elengedhetetlen erkölcsi alapelvek. A keresztény politikusok vagy az elvhűséget választják,
vagy belesimulnak az egyre jobban
szekularizálódó világba. A többség
az utóbbit választotta, és ez kezdetben sikeres is volt. A keresztény pártok sok helyen koalícióra kényszerültek, és eredeti elveikkel ellentétes

törvényeket is megszavaztak. Többnyire ki is hagyták a nevükből a keresztény szót. Ma már e pártok tetteik
alapján sem különböztethetők meg az
ún. centrumpártoktól, és ez arcvesztéssel és szavazatvesztéssel jár: a német, az olasz, a spanyol, portugál és a
francia kereszténydemokraták mára
ellenzékbe kerültek.
A kommunista egyházüldözésből
kiszabadult Közép-Európa számára
„a fejlett Nyugat” már nem példakép.
Az a Nyugat, amelyet az ateista kommunizmussal vívott harcban még
szövetségesnek látszott – figyelmez-
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Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a

rendezetttöbbé.
társadalom
tet Palko –, nincs
Másképp,
alakításáért
de nem kevésbé ateista, mint a Kelet
elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
volt. A lenini utatkapcsolattartás
nem követi, de gondolkodásában Marxra támaszkodik.

vészet többi területe is a balliberális
forradalmat szolgálja.
Még fontosabb a kultúra tágabb értelemben, például az élet kultúrája a
katolikus családokban. A forradalom
összevisszasága ugyanis rányomja
bélyegét családjainkra, épp úgy, mint
személyes életünkre. Ezért kettős feladat vár ránk. Nem húzódhatunk ki a
nyílt politikai küzdelmekből, de elsősorban a családjainkban kell győzni.

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 –

2. TARTSUNK BŰNBÁNATOT
A kommunizmusban az állta meg a
helyét, aki megmaradt kereszténynek, és nem félt az áldozathozataltól.
Megjelent Ferenc
Mit jelent a helytállás
az antropolópápa Laudato si´
giai forradalom kezdetű
idején?
Ez a forradaenciklikája
lom
emberi
zetszennyezés
ellen isaz
védekezni
kell gyengeségre építette
sikerét, és megszüntette az erkölcsi
alapokat a szexuális és a családi kapcsolatokban. Tettünk-e valamit is,
hogy ez ne így legyen, vagy sodródtunk a korszellemmel?

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

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

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

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

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

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

3. MONDJUK KI AZ IGAZAT
Az igazságot nem elég csak ismerni,
hanem ki is kell mondani. A bibliai
„ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani” érvényes mára is. XVI.
Benedek pápa halálos komolysággal
mondta, hogy olyan érzés gyötri a
világot, hogy széthull a morális konszenzus, ami nélkül nem tudnak működni a jogi és a politikai struktúrák.
A helyzet a Római Birodalom bukásának korára emlékeztet. Ez felhívás
arra, hogy a keresztény politikusok,
újságírók, aktivisták nyugodtan, nem
habozva igazi nevükön nevezzék a
dolgokat. Mondják ki, hogy a halál
kultúrája árt a társadalomnak. Hogy
a kereszténység kiszorítása a közéletből új zsarnokságokhoz vezet. Hogy
a társadalom így nem működhet a
végtelenségig.

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 –

4. KÉSZÜLJÜNK FEL A
MÁRTÍROMSÁGRA
Nyugat nemcsak elfordult Istentől, de
üldözi is keresztényeket. Ez ugyanazon gyökérből táplálkozik, mint a
kommunizmus, de nincs kivégzés,
sem kényszermunka, ezért az arénába érkező oroszlánok képe eddig
metafora maradt. A katolikus, ha
behódol, járhat templomba, de a keresztény értékek és a forradalom álláspontjainak ütközése pillanatában
a liberálist kell választania. Az abortuszt, az eutanáziát, a homoszexuális
házasságot. A liberálisok nem tűrik
az ellenvéleményt, akár börtönnel is
fenyegetik a politikailag nem korrekt, azaz nekik nem tetsző szavakat.
Lopakodik a diktatúra.
5. KÉSZÍTSÜNK ELŐ
ÉRVEKET
Az egyik ok, amiért mind a társadalom,
mind a politika dekrisztinalizálódik, az
a látszat, hogy tulajdonképpen működik
az ország a kereszténység és Isten nélkül
is. Hogy az antropológiai forradalom
lényegében nem ártalmas. Ezt gyakran
maguk a keresztények is elhitték. Igaz
ez? Nem. Már láthatók az antropológiai
forradalom rossz gyümölcsei.
Ez a forradalom okozta a történelemben példátlanul alacsony európai
termékenységét. Az európai nőknek

átlag 1,5 gyermeke van. Ez az állapot már legalább két évtizede tart. A
lakosság öregszik. Hogyan fogják fedezni az egészségügyi gondoskodást
és a nyugdíjakat az öregeknek, ha öreg
mindig több lesz és az aktív korú mindig kevesebb? Átalakul a család. Sok
embernek nem lesz testvére, még unokatestvére sem. A bevándorló nem pótolja a saját gyermeket. Sok magányos
öreg lesz, és nem lesz, aki gondoskodjon róluk. Ez fokozza a nyomást
az eutanáziára. A 2015-ös migrációs
válság jelzi, hogy a bevándorlás nem
megoldás. Ha egyszer a történészek a
mi korunkról írnak majd, azt mondják, hogy bolond emberek éltek benne.
Nem voltak gyermekeik, de végtelenségig támogatták az abortuszt, és azt
állították, hogy a házasságnak semmi köze a gyermekek nemzéséhez és
neveléséhez. A forradalom sok rossz
gyümölcsöt hozott, és a keresztényeknek tehát sok érvük van.
6. KAPCSOLÓDJUNK ÖSSZE,
KOMMUNIKÁLJUNK
EGYÜTT, CSELEKEDJÜNK
KÖZÖSEN
A XX. század második felében az
európai és az amerikai kereszténység a győztesnek látszó baloldali
antropológiai forradalom hatása alá
került. De itt vannak már azok is,
akik ki akarnak ebből törni, és vállalják az ezzel járó konfliktusokat.
Politikusok, publicisták, aktivisták.
Magányosok vagy kicsiny csoportok, de olykor talán kormányok is.
Helyzetük kilátástalannak látszik,
nincs reményük politikai áttörésre.
De jelen vannak, megpróbálkoznak
a pártok értékrendjének helyrebillentésével, olykor eljutnak a nyílt
szakadásig. Lényegtelen epizódisták, vagy komoly repedések jelei ők
a keresztény és konzervatív pártokban? Majd az idő megmutatja. Az
antropológiai forradalom globális
forradalom. Ezért a politikailag elkötelezett, a vele ellentétes nézetű
keresztényeknek is nemzetek fölötti
szövetségeket kellene kialakítaniuk.
Akár az EPP-tagpártok vagy más
pártok tagjai, vagy politikai funkció
nélküli aktivisták. Lassan már körvonalazódnak az ilyen kapcsolatok,
közös akciók és szövetkezések.

7. KOMMUNIKÁLJUNK
ÉS DOLGOZZUNK
EGYÜTT A MÁSKÉPP
GONDOLKODÓKKAL
Miért? A keresztények gondolkodása
a Bibliából indul ki, és az Egyház tanítására támaszkodik. Mindkét alap
az abszolút igazságot hirdeti, ezért
a keresztény politikus is hajlandó
feltételezni, hogy az általa elképzelt
megoldások jelentik a problémákra
adható egyetlen helyes választ. Erre
viszont nincs semmiféle garancia. A
felsőbbrendűség éreztetése, az önteltség taszítja az embereket, márpedig
hogy a világban zajló folyamatokat
újra a józan ész alapján kezeljük,
többségre kell jutni, és nemcsak keresztények dolgozhatnak ezért. Nagyon sok pontban lehet egyetértőkre
találni még a forradalom hívei között
is. Ám azok is fontosak, akikkel semmiben sem értünk egyet. Beszélnünk
kell egymással, első körben azért,
hogy értsük egymást. Ráadásul jöhet
ránk olyan veszedelem, ami mellett
az egymással való vitáink jelentősége eltörpül, és amit együtt kell elhárítanunk. Ha hatni akarunk másokra,
nem vonulhatunk rejtekbe.
8. ALKOSSUNK KULTÚRÁT
A művészet érzéseken, érzékeléseken és az imagináción keresztül az
a hangszóró, amely fölerősíti a filozófiai üzenetet. Dante, Shakespeare,
a gótika, a reneszánsz, a barokk, Mozart… Ezek az európai keresztény
szellem egykori uralkodásának tanúi.
A ma keresztény művészetének
megújítása kihívás a keresztény művészek számára. A múlt század második felében a népművészeten kívül a
keresztények három művészeti irányt
láttak. Az egyik a szakrális művészet
volt. Aztán itt volt a szocialista realizmus hivatalos művészete. Alkotói
nem voltak tehetségtelenek. De ez az
áramlat veszített a fiatal nemzedék
körében, mert felszínre került üzenetének hamissága. A popkultúra volt a
legerősebb, bár a kommunista rendszer bizonyos fokig igyekezett vis�szaszorítani. Ma már látjuk, a popkultúra üzenete túlnyomórészt olyan
értékek ellen irányul, mint a család,
a felelősség, a keresztény szemléletű emberi tisztesség. A modern mű-

9. LEGYÜNK SZAKEMBEREK
A szabadság elnyerése után a liberálisok tudtak több szakembert
küldeni kormánypozíciókba. Nincs
mit csodálkozni. A keresztények, ha
hűségesek voltak hitükhöz, gyakran
harmadosztályú polgárok lettek, tehát nem kerültek irányító helyzetbe.
Ezért nem voltak vezetői tapasztalataik sem. Ám harminc év után már
nincs mit magyarázkodni. A keresztény értékeknek a közéletben való
megjelenítése azzal a kockázattal jár,
hogy valaki szakmai hozzáértésének
hiányait is a kereszténységével pótolja, még ha a kereszténysége tulajdonképpen őszinte. Az ilyen ember
„karrierista kereszténnyé” válhat, és
többet árt, mint a politikai versenytársak.
10. NE FÉLJETEK
Ezek Szent II. János Pál pápa ismert
szavai. Aki keresztényként politizált, tudja, milyen nehéz ellenállni a
kor nyomásának. A kommunizmus
terrorral, fegyveres erővel, titkosrendőrséggel hozta létre a nyomást.
Ma ideológiával és médiafölénnyel.
Ennek ellenére nincs mitől félni. A
kommunizmus
legyőzhetetlennek
tűnt, mégis bevégződött.
A mai rendszernek – akárcsak a
kommunizmusnak – óriási belső ellentmondásai vannak. Nem lehet a
végtelenségig szembemenni az alapösztönökkel, amik az emberek szívében vannak. Nem lehet úgy kezelni
az emberi életet, mint valami anyagot. Nem lehet istent játszani. Nem
lehet megvetni a családot, amelyen a
társadalom mindig nyugodott. Nem
lehet az embereknek mindig csak a
jogairól beszélni, és elhallgatni kötelességeiket. Nem lehet szabadságnak
nevezni a felelőtlenséget, a szülők
ellen hangolni a gyermekeket, megvetni minden hagyományt. Nem lehet úgy tagadni az igazságot, hogy az
ne vezessen irracionalitáshoz. Nem
lehet állandóan támogatni az emberi
gyengeségeket, hogy az ne vezessen
a társadalom ellanyhulásához. Nem
lehet büntetni az embereket azért,
mert lelkiismeretük szerint akarnak
élni. Egyszer eljön a pillanat, amikor
ez már nem megy.
Hatalmas kulturális változással állunk szemben minden kontinensen,
de nincs mivel megbékélnünk, és
nem kell félnünk. Alázatosan, nyugodtan vívjuk harcunkat.
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Fontos, hogy a mai
világban a fiatalok
merjék vállalni kereszténységüket,
és
ezt ki merjék mondani Európában és Magyarországon is – erről
a Miniszterelnökség
egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős
államtitkára
beszélt
advent második vasárnapján a budapesti Mátyás-templom előtt.
A Szentháromság
téren az Országúti Ferences Plébánia és a
Felső-Krisztinavárosi
Plébánia fiataljainak
gitáros flashmobján Soltész Miklós
úgy fogalmazott, a keresztény életben, közéletben helyük van a gitáros
énekeknek, mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint hogy több száz fiatal
gyűlt most itt össze.
Közösséget teremt, amikor a fiatalok együtt vannak. „Közösséget
teremt a családban, a nemzetben,

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

FORRÁS:MTI

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

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

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

különösen ma, december 5-én,
amikor fontos a nemzeti összefogás
egy csúfos, több évvel ezelőtti népszavazás után” – fogalmazott. Meg
kell mutatni, hogy összetartozunk
– emelte ki.
Soltész Miklós hozzátette: ezeket a közösségeket erősíteni kell
Európában is, és ha mindezt mi,
magyarok tudjuk közvetíteni más

nemzetek irányába, akkor mindent
megtettünk, és megmutattuk, hogy
szükség van ránk, és a világnak is
szüksége van a magyarságra.
A rendezvénnyel a szervezők advent időszakában a béke fontosságára kívánják felhívni a figyelmet. A
két plébánia ifjúsági zenekaraihoz
több mint háromszáz fiatal csatlakozott a zenés flashmobon.

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 –

Soltész Miklós a fiatalokhoz szólva azt mondta, köszöni nekik, hogy
megvallják kereszténységüket, hitüket. Reméli, ez a megmozdulás is
legalább olyan sikeres lesz, mint a
hat évvel ezelőtti. Akkor a Bazilika
elé szervezett zenés összejövetelről
készült videót több mint egymillióan látták egy videómegosztó portálon – jegyezte meg.

Szilveszteri ebmustra
December 28. és 31. között a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége Budapesten rendezi meg az FCI Európa Kutyakiállítást
(European Dog Show) és kísérő rendezvényeit, az eseményre több ezer hazai és európai kutyát várnak.

Az eseményre, amelynek a Hungexpo ad otthont, 57 országból több mint
16 ezer kutya érkezik. A legtöbb nevezés Magyarországról érkezett, hazánk több mint 3 ezer kutyával vesz
részt a kiállításon – mondta el Korózs
András, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége
elnöke a rendezvény sajtótájékoztatóján, Budapesten.
Kovács Zoltán kormánybiztos felidézte, hogy az eredetileg májusra tervezett eseményt pandémiás és szervezési okokból kellett áttenni december
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em – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

végére, így a világrendezvény lesz az
„Egy a Természettel” – Vadászati és
Természeti Világkiállítás zárórendezvénye.
Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője, a Hungarikum Bizottság

tagja a kilenc magyar kutyafajtát méltatta, beszédében pótolhatatlan nemzeti kincsnek nevezte azokat.
Az European Dog Show a világ
egyik legjelentősebb nemzetközi kutyakiállítása, melyet évenként ren-

deznek meg. A kiállítást szakmai
programok, fajtaklubok által szervezett speciális rendezvények és klubkiállítások gazdagítják, valamint 30-án
rendezik meg a Magyar Kutyafajták
Világtalálkozóját is.
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