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Parkoló volt,
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Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Előre megyünk, nem hátra!
tér lesz

Fontos
érdemibb
Családi
csődvédelem
Nagy szerepe
van életünkben az– elfogadta a törvényt az Országgyűlés
lül
kiválassza az
a közös
miniszterel-

összegzésnek, a visszatekintésnek,
hiszen a múlttal való szembenézés
segít bennünket abban, hogy a jövőre
vonatkozó terveinket meg tudjuk valósítani. Az értékelés és a tanulságok
levonása nélkülözhetetlen a helyes út
megtalálásához a személyes életútban éppúgy, mint a politikai stratégia
kialakítása során.
Úgy látom, hogy a XXI. század
kimondottan a kihívások évszázada –
s ezt a meggyőződésemet a 2021-es
esztendő is igazolta.
Gondoljunk csak a migrációra
vagy akár az online térben rejlő új fenyegetésekre, például a kiberbiztonság tekintetében. Megannyi globális
folyamattal kell szembesülnünk,
amelyek hol összekapcsolódnak, hol
önálló problémaként árnyékolják be
megszokott életünket. Felgyorsult világunk olyan nagy tempóban szállítja történet, hiszen sokkal lassabban és ideológiai és gazdaságpolitikai érszámunkra a megoldandó feladato- kevesebb oltóanyag érkezett Magyar- dekek mentén korlátozta például a
kat, hogy a ma emberének igencsak országra, mint ahogy azt a helyzet keleti vakcinák alkalmazását, sokak
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A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
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pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája
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–lent
első
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Házszentelés a Karmelitában vízkereszt ünnepén
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Orbán Viktort
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Székesfehérváron

A teremtett világ
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személyes ügy
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közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

Támogatásáról biztosította Donald Trump volt
amerikai elnök Orbán Viktor miniszterelnököt,
a Fidesz elnökét a tavaszi országgyűlési választások előtt.
„Orbán Viktor igazán szereti a hazáját, és biztonságban akarja tudni népét. Csodálatos munkát végzett országa megvédésében, az illegális
bevándorlás megállításában, a munkahelyteremtésben, a kereskedelemben, és lehetővé kell tenni
számára, hogy ezt a közeledő választások után
is folytathassa. Erős vezető, akit mindenki tisztel. Teljes mértékben támogatom újraválasztását
Magyarország miniszterelnökévé!” – írta a volt
elnök a Save America nevű kampányszervezetén
keresztül nyilvánosságra hozott közleményben.

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 keresztény hagyományoknak megfelelően vízkereszt napján idén is sor került a miniszterelnök hivatalának otthont adó Karmelita kolostor
házszentelésére. Január 6-án reggel az épületben
dolgozó állami vezetők és munkatársak részt vet-

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 –

tek Bese Gergő római katolikus plébános áhítatán, majd sor került a Karmelita miniszterelnöki
irodasorának megszentelésére.
Gergő atya ezt követően a kormányzati irodák
ajtófélfáinál is elvégezte a szertartást.

Hollik István: Ha a baloldalon múlt volna, a január 1-jén életbe lépett
intézkedések nem lennének, mert ők meg sem szavazták

Ha a baloldalon múlt volna, a január elsején életbe lépett intézkedések
nem lennének, mert ők nem szavazták
meg azokat a parlamentben – jelentette ki újévi videónyilatkozatában a
Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója boldog új évet kívánva minden magyar állampolgárnak.
Hollik István felhívta a figyelmet arra,
hogy a baloldali képviselők nem szavazták meg a parlamentben a 25 év alattiak
személyi
jövedelemadó-mentességét,
az idei költségvetést, a 13. havi nyugdíj
visszavezetését és a családi adó-visszatérítést sem és nemet mondtak a vállalkozások számára fontos adócsökkentésekre
is – tette hozzá.
Hollik István jelezte: növekedési pályára tudta állítani a magyar gazdaságot
a kormány. Bár a baloldal korábban mindig megszorításokkal kezelte a válságot,
pluszterheket rakva az emberek vállára,
az Orbán-kormány más utat választott.
Hangsúlyozta: a Fidesz és a KDNP a magyar emberek mellett áll a nehéz időkben
is, ezért úgy döntöttek, hogy a válság idején plusz támogatásokat adnak az embereknek és a vállalkozásoknak.
Ennek érdekében január elsejétől Európában egyedülálló módon nem kell
személyi jövedelemadót fizetniük a 25 év
alattiaknak. Az időseket nyugdíjprémiummal segíti a kormány és visszaépítik a

baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, az
idén először a teljes összegét meg is kapják az arra jogosultak.
Közölte: a gyermekes szülőknek járó
támogatásokat megőrzi a kormány, sőt
februárban családi adó-visszatérítést is
kapnak a gyermeket nevelők. Emellett januárban jelentős mértékben emelkedik a
minimálbér és a garantált bérminimum,
továbbá béremelést kapnak az ápolók, orvosok, rendőrök, katonák, pedagógusok,
valamint a szociális és kulturális ágazatban dolgozók is – sorolta az intézkedéseket.
A vállalkozások megsegítése érdekében mintegy 750 milliárd forintos adócsökkentési intézkedést is megszavazott
a parlament, amely csökkenti a vállalkozások adóterheit – emelte ki.
Hollik István úgy fogalmazott: a baloldali politikusok kijelentései alapján
látszik, hogy ha kormányra kerülnének,
akkor Brüsszel akarata szerint megint
a multik oldalára állnának. Eltörölnék
a rezsicsökkentést, a minimálbért és a
13. havi nyugdíjat is. Emellett beengednék a bevándorlókat és teret adnának az
LMBTQ-propagandának.
A kereszténydemokrata honatya világossá tette, hogy a Fidesz–KDNP álláspontja 2022-ben is változatlan: továbbra
is segítik a magyar embereket, ezért nemet mondanak az illegális bevándorlásra,
megvédik a gyermekeket az LMBTOpropagandától és megőrzik a rezsicsökkentést. A gyermekeink védelméről Európában először Magyarországon kérik
ki az emberek véleményét egy népszavazáson – hangsúlyozta Hollik István.
Arról is beszélt: 2022-ben Magyarország egy fontos döntés előtt áll, a kérdés
az, hogy „megyünk-e tovább előre azon a
közösen megkezdett úton, amelyen elin-

dultunk, vagy visszatérünk a 2010 előtti
kudarcos korszakhoz, a múlthoz”. A
baloldal ugyanis nem változott semmit,
most is ugyanazok akarnak visszatérni a
hatalomba, akik egyszer már a csőd szélére sodorták az országot – mondta.
„Ne hagyjuk nekik idén sem, hogy ezt
megtegyék, hiszen Magyarországnak
előre kell mennie, nem hátra” – fogalmazott Hollik István.
Beszélt arról is, hogy az elmúlt év nem
volt könnyű, a koronavírus-járvány harmadik és negyedik hulláma több nehézséget is okozott 2021-ben. Ennek ellenére

Magyarország továbbra is stabil alapokon áll és a kormány mindent megtesz
annak érdekében, hogy a járvány ellen
hatékonyan tudjon védekezni az ország
– emelte ki.
A védekezés egyik legfontosabb eszközének az oltást nevezve rámutatott:
Európában elsőként Magyarországon
tették lehetővé a harmadik vakcina felvételét, amellyel már több mint 3,2 millió
ember élt. Tudjuk, hogy az oltás a megoldás – fogalmazott és arra kért mindenkit,
hogy 2022-ben is vegyék fel minél többen a harmadik adagot.

Márki-Zay Péter a kudarcos
Gyurcsány-korszakot hozná vissza
A 2010 előtti politikát, a kudarcos
Gyurcsány-korszakot hozná vissza
Márki-Zay Péter, „a baloldal miniszterelnök-jelöltje” – mondta a Fidesz–
KDNP kommunikációs igazgatója a
az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában.
Hollik István úgy fogalmazott:
„a baloldal miniszterelnök-jelöltje
szerint” teljesen helyénvalóak voltak a 2009-ben meghozott baloldali
megszorítások, sőt, egyetértett azzal,
hogy a Bajnai Gordon vezette kormány megszüntette a 13. havi nyugdíjat.
Hollik István az ellenzéki miniszterelnök-jelöltnek azon szavaira reagált, amelyek Kálmán Olga
Szeretemország – Beszélgetőkönyv
Márki-Zay Péterrel című, 2019-ben
megjelent könyvében olvashatók. A
könyvben Márki-Zay Péter úgy fo-

galmaz: „közgazdászként teljesen
helyénvalónak tartottam azokat az intézkedéseket, amelyeket a Bajnai-kormány bevezetett, hiszen azokat mindenképpen végre kellett hajtani”. A
szövegben ezzel kapcsolatban Hódmezővásárhely polgármestere példaként említi a megszorító intézkedéseket és a 13. havi nyugdíj eltörlését.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója azt mondta: a baloldal
el akarja törölni a rezsicsökkentést,
be akarja engedni a bevándorlókat,
és most már Márki-Zay Péter elmondta, megszüntetnék a 13. havi
nyugdíjat is. „Mi viszont nem fogjuk
engedni, hogy az elmúlt 10 év közös
eredményeit a baloldal tönkretegye,
hiszen mi úgy gondoljuk, hogy Magyarországnak előre kell mennie,
nem hátra” – zárta szavait Hollik
István.
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60 százalékkal csökkent az álláskeresők száma a
Gyurcsány–Bajnai-kormány óta
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 –

A járványhelyzetben is nőtt a foglalkoztatottak, és csökkent az álláskeresők száma Magyarországon – derül ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tájékoztatásából.

Regisztrált álláskeresőből az elmúlt
harminc évben Megjelent
mindössze
egyetlen
Ferenc
pápa Laudato si´
hónapban, 2019kezdetű
decemberében
volt
enciklikája
kevesebb
a mostaninál
– jelentette be
zetszennyezés
ellen is védekezni
kell
Schanda Tamás miniszterhelyettes,
a KDNP alelnöke. Az Innovációs és
Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára hozzátette:
2020 utolsó hónapjához képest 52 ezerrel, a vírusválságban rögzített tavaly
nyári csúcshoz viszonyítva közel 138
ezerrel csökkent a mutató. A Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében
decemberben 238,7 ezer álláskereső
szerepelt. A járványhelyzetben mért
legmagasabb adat több mint másfélszerese volt a mostaninak.
A tavalyi év végére sikerült 300 ezer
alá szorítani a mutatót, amely márciusra
valamelyest ismét megemelkedett. Ezt
követően azonban kilencedik hónapja
folyamatos, összesen már 61 ezer fő feletti a csökkenés.

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 –

TÁMOGATÁS A
MUNKAADÓKNAK ÉS
MUNKAVÁLLALÓKNAK
A kormány a vírusválságban bértámogatásokkal,
adócsökkentésekkel,
célzott vállalkozásfejlesztési prog-

ramokkal ösztönzi a munkahelyek
megőrzését, újak teremtését. A foglalkoztatás bővítését célzó sikeres kezdeményezésként jelenleg is elérhető a Vállalkozások munkaerő-támogatása. Egy
álláskereső felvétele fejében fél éven
át akár 600 ezer forintot kaphatnak a
munkaadók. A program már több mint
30 ezer fő elhelyezkedését támogatta
mintegy 17 milliárd forinttal.
Schanda Tamás kifejtette: a hazai
foglalkoztatás rekordokat dönt, mintegy 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon, ez a legmagasabb érték a
rendszerváltás óta. 2010-hez képest
harmadára csökkent a munkanélküliségi ráta, amely így a legalacsonyabbak
közé tartozik Európában.
ELŐRE, NEM HÁTRA
A baloldali kormányok utolsó teljes
évében 600 ezer fő fölé nőtt az álláskeresők száma. A munkaalapú gazdaság
és társadalom kiépítésében elért eredmények mellett a járványhelyzet ellenére is töretlenül nőnek a keresetek.
Januártól ötödével emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum,
előbbi összege így közel háromszorosa
a 2010-es szintnek. A családi adóked-

Nacsa Lőrinc: Visszataszító
Márki-Zay Péter nyilatkozata
Márki-Zay
Péter
nyilatkozata az időskorú magyar lakosságról
kegyeletsértő és visszataszító – mondta
Nacsa Lőrinc, a
KDNP országgyűlési képviselője. A politikus az MTI-hez
eljuttatott videónyilatkozatában kifejtette: azért alapította
meg a „kamuvideós
Korózs-díjat”, mert
a baloldali politikusok folyamatosan álhírekkel támadták a járvány elleni védekezést „és ízléstelen halálkampányt folytattak”.
Díjazott volt már többek között Szabó Tímea, a DK, Hadházy
Ákos vagy a Gyurcsány-házaspár.
Úgy fogalmazott, „sajnos most ismét oda kellett ítélni a díjat”,
méghozzá Márki-Zay Péternek, aki úgy remél több szavazatot
az ellenzéknek, hogy szavai szerint a Covid miatt is megtizedelt
időskorú magyar lakosság nagyobb része szavazott a Fideszre.
„Micsoda aljasság ez?” – kérdezte Nacsa Lőrinc. „Kegyeletsértő, visszataszító mondatok” – jelentette ki. Úgy vélte, a baloldalnak semmi sem drága, támadták az egészségügyi dolgozókat és „halálkampányt folytatnak”, Márki-Zay Péter ellenzéki
miniszterelnök-jelölt ezért kapja meg a díjat. „Gratulálunk, és
szégyellje magát” – zárta szavait a képviselő.

vezményekkel és a fiatalok szja-mentességével még több pénz marad az
embereknél – hangsúlyozta Schanda
Tamás.
A KORMÁNY 750
MILLIÁRD FORINTOS
ADÓCSÖKKENTÉSSEL SEGÍTI
A VÁLLALKOZÁSOKAT
A béremelések érdekében a kormány
750 milliárd forintos adócsökkentéssel segíti a vállalkozásokat, hogy a

dolgozók is minél nagyobb
mértékben részesüljenek a
gazdasági növekedés eredményeiből mondta az államtitkár.
Schanda Tamás emlékeztetett: januártól 200 ezer forintra
nőtt a minimálbér, és 260 ezer
forintra a szakmunkás minimálbér. Hozzátette, a 2009-es
szinthez képest a minimálbér
és a szakmunkás minimálbér
gyakorlatilag a háromszorosára emelkedett. Az államtitkár
szerint januártól magasabb
a minimálbér, mint a Gyurcsány–Bajnai-korszakbanr az
átlagbér volt.
Kiemelte, a minimálbér emeléshez
szükséges adócsökkentéseket most
sem szavazta meg a baloldal, ugyanis el akarják törölni a minimálbért. A
minimálbér sorozatos támadása már a
baloldal programja lett – jelentette ki az
államtitkár.
„Védjük meg a magyar embereket
és ne hagyjuk, hogy a baloldal eltörölje a magyar dolgozóknak fizetendő
minimálbért” – fogalmazott Schanda
Tamás.

Minden baloldali vezető egyik
első útja Brüsszelbe vezet, hogy
hűségesküt tegyen
Az elmúlt 10 évben 1 millió 341 ezer ember került ki a szegénység kockázati köréből,
és él már biztos anyagi körülmények között – mondta az Origónak adott interjúban
Rétvári Bence miniszterhelyettes, az EMMI parlamenti államtitkára, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke.
Rétvári Bence szerint még az
Eurostat se tudja letagadni azt
a tényt, hogy nagy mértékben
csökkent Magyarországon a szegénység. Az államtitkár az interjúban nemcsak a baloldal politikai
gerinctöréséről beszélt, hanem a
történelmi jelentőségű nyugdíjprémium fontosságáról, a 25 év alatti
fiatalok szja-mentességéről, a rezsicsökkentés eredményeiről és a
2022-es országgyűlési választások
tétjéről is.
Rétvári Bence úgy véli, van mit
veszítenie a magyaroknak 2022ben, a baloldal ugyanis nem kímélné sem az emberek pénztárcáját,
sem azt, amiért a magyarok keményen
megdolgoztak az elmúlt években. Az államtitkár szerint az a legelképesztőbb,
hogy a baloldal annak ellenére támadja

például a rezsicsökkentést, hogy polgármestereik, amint lehetőség nyílt rá, sorban
követelték, hogy azt terjesszék ki rájuk is.
Ilyen a baloldali képmutatás – fogalmazott
Rétvári Bence.
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Semjén Zsolt: Az őshonos nemzetiségek
gazdagítják a magyar nemzetet
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Fél évtized alatt
félmillió embernek
segített a Hungary
Helps Program
Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

Őshonos nemzetiségeink növelik Magyarország és az egész magyar nemzet értékgazdagságát – jelentette ki
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Nemzetiségekért Díjak átadásán december közepén Budapesten.
FORRÁS:MTI

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

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

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

Megjelent Ferenc
Roma Nemzetiségi Önkorpápa Laudato si´
mányzat elnöke, Farkas
kezdetű enciklikája
Zsolt roma nemzetiségűA lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
koreográfus, zenekarvezető, Szidiropulosz Archimédesz görög nemzetiségű
történész, tanár, Mándity
Zsívko horvát nemzetiségű
író, tanár, Gálity Vojiszláv
szerb ortodox főesperes,
püspöki helynök, Kucsera
Andrásné
nyugalmazott
szlovák
iskolaigazgató,
Fél évtized alatt félmillió embernek seHirnök József néprajzkutagített Magyarország a Hungary Helps
tó, szociológus. Elismerést
Programmal világszerte – közölte a Mikapott a Magyarországi
niszterelnökség üldözött keresztények
Lengyel Katolikusok Szent
megsegítéséért és a program megvalósíAdalbert Egyesülete, a nétásáért felelős államtitkára az M1 aktuális
met nemzetiségi Gannai Asszonycsatornán.
kórus, a Foaia romaneasca román
A program nemcsak abban segítette az
hetilap szerkesztősége, a Ruszin
üldözötteket, hogy kitartsanak szülőföldKulturális Egyesület, valamint az
jükön, de esetenként még a migrációt is
Ozvena Budapesti Szlovák Kórus.
sikerült megfordítani. A polgárháború sújAz ENSZ 1992. december 18-án
totta Szíriába például mintegy ezer elmefogadta el a Nemzeti vagy etnikai,
nekült család tért vissza a magyar állam
vallási és nyelvi kisebbségekhez
segítségével – mondta Azbej Tristan.
tartozó személyek jogairól szóló
Jelezte, nemrég Balog Zoltánnal, a Manyilatkozatot. Ez volt az első olyan
gyarországi Református Egyház zsinatáátfogó nemzetközi dokumentum,
nak lelkészi elnökével Szíriában járt. A
amely az államok számára előírja a
polgárháború következtében a 23 milliós
kisebbségek létének, identitásának
ország lakosságának fele elhagyta otthovédelmét, rendelkezik a kisebbsénát, s mintegy félmillió civil áldozata volt
gek saját kultúrához, hitélethez és
a harcoknak, a tíz éve még 2,3 milliós
nyelvhasználathoz való jogáról, a
keresztény közösség pedig már kevesebb,
kisebbségeket érintő ügyek eldönmint egymilliós. Sokan elmenekültek, de
tésében való érdemi részvételről,
az iszlamista terroristák népirtást is ela határokon átívelő szabad kapcsokövettek a keresztények körében – fűzte
lattartásról.
hozzá.
A kormány 1995. szeptember 21A harcok az ország nagy részén elcsitulén döntött arról, hogy december
tak, de gazdasági összeomlás és nyomor
18-a a Kisebbségek Napja, és ekkor
sújtja a szíriaiakat. Sokan elhagyták az
alapították a Kisebbségekért Díjat is;
országot, de az ott élő keresztény közösség
2012-ben az Országgyűlés a napot a
ragaszkodik szülőföldjéhez, mely egyébNemzetiségek Napjának, az ez alkaként a kereszténység legősibb területei
lomból odaítélt díjat pedig a Nemzeközé tartozik. Nekik segít Magyarország a
tiségekért Díjnak nyilvánította.
Hungary Helps Programmal – hívta fel a
HAZÁNK – MTI
figyelmet az államtitkár.
Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

– Folytatás a 13. oldalon –

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

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

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

A Nemzetiségek Napja alkalmából
tartott ünnepségen a nemzetiségekért is felelős kormányfőhelyettes
hangsúlyozta: a magyarországi
nemzetiségek
elválaszthatatlan,
integráns értékeit adják a magyar
nemzetnek.
„Egy nemzetiség olyan sajátos
gazdagságot őriz, amit rajta kívül
senki más” – fogalmazott Semjén
Zsolt. Ha egy nemzetiség eltűnne a
történelemből, akkor ezt az értékgazdagságot soha senki többet nem tudná megmenteni, megőrizni és nem
tudná felajánlani magának az egyetemes emberiségnek – tette hozzá.
Mint mondta, ezért nagyon fontos, hogy minden nemzetiség megerősödjön abban, hogy büszke lehet
arra, amit a történelem során az
ősei és a most élő tagjai létrehoztak, mert ez a megmaradást és a
jövőt jelenti.
Semjén Zsolt szólt arról: eredetileg az elismerés neve Kisebbségekért Díj volt, de ezt megváltoztatták, mert a kisebbséghez mint
kifejezéshez negatív asszociáció
társulhat. „Attól, hogy egy közös-

ség létszámában kevesebb, abból
egyáltalán nem következik az,
hogy értékében, szellemiségben,
gazdagságában,
eredményeiben
kevesebb lenne bárki másnál” – fogalmazott.
A miniszterelnök-helyettes beszéde végén megköszönte a díjazottaknak a szolgálatukat, azt, hogy
„mindannyiunkat gazdagítottak”.
A Nemzetiségekért Díjakat
Semjén Zsolt és Soltész Miklós,
a Miniszterelnökség egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért felelős
államtitkára adta át.
Az elismeréssel a magyarországi
nemzetiségek érdekében a nemzetiségi közéletben, az oktatásban, a
kultúrában, az egyházi életben, a
tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződés
területén példaértékű tevékenységet végző embereket és szervezeteket jutalmazzák.
A díjat idén nyolc embernek és
öt szervezetnek ítélték oda. Díjat
vehetett át Büdy Gézáné bolgár
nemzetiségű néptánccsoport-vezető, Góman János, az Esztergomi

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Semjén Zsolt kapja idén a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Aranyplakettjét
Semjén Zsolt, Magyarország nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettese kapja idén a Vajdasági Magyar
Művelődési Szövetség (VMMSZ)
Aranyplakettjét – közölte a szervezet.
Mint az indoklásban fogalmaztak,
Semjén Zsolt „közösségszeretete, a
keresztény alapokon tovább épülő és
építkező magyarságért vállalt állhatatos szolgálata nélkül nem élnénk, nem
élhetnénk ma azt a magyar világot,
amely a cselekvő mindennapokban és

mindennapoknak ad erőt, ad hitet s szívet”.
A VMMSZ december 22-én döntött
az általa alapított életmű- és pályadíjakról, amelyeket a magyar kultúra
napjának délvidéki központi ünnepségén adnak át január 27-én Zentán.
A döntés értelmében Magyar Életfa-díjjal ismerik el Birkás János nyugalmazott karnagy és zenetanár,
Brezovszki Eszter népdalkörvezető,
néptáncoktató, művelődés- és közösségszervező, Jódal Rózsa tanár, író,

szerkesztő, valamint Pintér József helytörténet-kutató munkásságát.
A szövetség plakettjével jutalmazzák Komarek Magdolna közösség- és
művelődésszervezőt, Mihók Attila
citeraoktatót, Stefaniga Ottíliát, a 25
éves Óbecsei Schola Cantorum alapító karnagyát, Varga Lívia művelődés- és közösségszervezőt, valamint a
Közép-Bánság magyar közösségi életét meghatározó és hagyományainak
megtartásában kiemelkedő szerepet
betöltő, 75 éves Muzslai Petőfi Sándor

Magyar Művelődési Egyesületet.
„Az elismerésekkel azt a hiteles őrző
és teremtő munkát, a vajdasági és a
Kárpát-medencei magyar közösségek
összefogásáért és formálásáért, a nemzeti összetartozás erősítéséért, kulturális identitásunk gazdagodásáért, a
nemzettudat fejlesztéséért végzett tevékenységet és teljesítményt ismeri el
az alapító, amely nélkül értékrendünk
és értékszeretetünk messze került volna, messze kerülne álmától, vágyaitól,
erejétől” – olvasható a közleményben.

H AZÁNK
AZÁN

Kormány, párt, frakció
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Azbej Tristan helybe vitte a segítséget:
100 ezer Astra Zeneca-oltóanyag
Örményországnak

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Hölvényi György: Afrikának partnerségre,
nem kioktatásra van szüksége

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

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

zetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

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

Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a
Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár, a
KDNP alelnöke a közelmúltban
Örményországba látogatott. Itt a
Külügyminisztérium és a Hungary Helps – Magyarország Segít
Program együttműködésében 100
ezer adag Astra Zeneca-vakcinát
adtak át. Magyarország kormánya
ezzel kíván segíteni az örmény
népnek a koronavírus-járvány elleni harcban.
Az út felemelő apropója volt az
is, hogy a magyar kormányzati
misszió 5 örmény állampolgár
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 –

Azerbajdzsánból Örményországba történő hazatérését segíthette.
„Magyarország továbbra is azt
képviseli: helybe visszük a támogatást a bajbajutottaknak és segítünk a szülőföldjükre visszatérni
vágyóknak” – derül ki Azbej Tristan Facebook-bejegyzéséből.
A misszió előzménye Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes, a
Kereszténydemokrata Néppárt elnöke és Azbej Tristan államtitkár
júniusi, örményországi látogatása
volt, ahol a magyar politikusokat
II. Karekin örmény katholikosz
fogadta. Az örmény egyházi vezető, valamint egyetemi tanárok és
diákok fejezték ki akkor köszönetüket a magyar embereknek, hogy
a konfliktusok, csapások közepette a Hungary Helps Programon
keresztül humanitárius segítségnyújtással támogatták az örmény
embereket a legnagyobb bajban
a Közel-Keleten. Semjén Zsolt
és Azbej Tristan nyári örményországi látogatásáról bővebben a
kdnp.hu oldalon olvashat.
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„Változásra van szükség az európai Afrika-politikában. Ehhez elengedhetetlen egy
karakteres jobboldali, kereszténydemokrata állásfoglalás” – jelentette ki Hölvényi
György európai parlamenti képviselő az Európai Néppárt frakciójának szakértők részvételével zajló meghallgatásán. A frakció
rövidesen elfogadja az új Afrika-politikájáról szóló állásfoglalását, amely a következő
években meghatározó jelentőségű lesz. Ezt
előzte meg a meghallgatás.
A KDNP-s képviselő, aki aktívan részt
vett az állásfoglalás kidolgozásában, kijelentette: „A fejlesztéspolitika az elmúlt harminc évben a baloldali és liberális politikai
erők fogságába esett.” Hozzátette: „Fejlesztéspolitikai szakmai vezetőként személyesen is öröm számomra, hogy a Néppárt most
igyekszik jóval karakteresebben meghatározni a pozícióját a témában.
Magyarországon már felismertük, hogy
a migráció nem megoldás. Ehelyett a lehetőségekhez mérten arra kell törekednünk,
hogy helyben nyújtsunk segítséget, közvetlenül a szükséget szenvedőknek. A politikus
kiemelte: „Minden lehetséges eszközzel segíteni kell az embereket, hogy a szülőföldjükön boldogulhassanak és ne kényszerüljenek az elvándorlásra.” Hölvényi rámutatott:

„Ehhez a béke és a biztonság megteremtése
mellett az oktatás és a gazdasági partnerség
a legfőbb eszközök.”
A meghallgatáson Hölvényi György kezdeményezésére részt vett a Szükséget Szenvedő Egyház (Aid to the Church in Need)
pápai segélyszervezet Afrikáért felelős
szakértője is. Ő előadásában kiemelte: „Az
egyházak szerepe nem csak azért kiemelkedő, mert közvetlenül a helyi közösségekkel
tudnak kapcsolatba lépni, hanem azért is,
mert mint mediátorok elengedhetetlenek a
konfliktuskörök megtörésében.” A frakció
a februári EU–Afrika Unió csúcstalálkozót
megelőzően hozza nyilvánosságra az állásfoglalását, amely a következő évekre meghatározza majd a legnagyobb európai parlamenti frakció Afrika-politikáját.
KDNP.HU

Semjén Zsolt: A vadászat kitörölhetetlen az emberiség történetéből
A vadászat kitörölhetetlen az emberiség történetéből, az ember antropológiai öröksége – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke A vadászat választott engem című könyv január közepi budapesti bemutatóján.
A Nimród Könyvek első kötete Semjén Zsolt vadászatról szóló filozófiai
írásait és Bayer Zsolt író, újságíró
novelláit tartalmazza. Az írásokat
Szőke Gábor Miklós szobrászművész
alkotásai és Vásáros Zsolt építész
installációi egészítik ki.
Ilyen típusú kötet eddig nem született, hiszen négy műfaj alkot benne
egységes ívet – mondta el Semjén
Zsolt a könyvbemutatón, hozzátéve:
a céljuk az volt, hogy a vadászoknak
és a nem vadászoknak is útravalót
adjanak. Érveket mutatnak a vadászoknak, hogy miért vadászunk,
miért helyes, hogy vadászunk, a
nem vadászok pedig élményszerűen
gondolhassák át a vadászat lényegét,
szükségességét.
A kötet lehetővé teszi, hogy a vadászatról szóló filozófiai írások mellett
megjelenhessenek irodalmi, lírai vallomások, Vásáros Zsolt installációi
és Szőke Gábor Miklós elementáris
szobrai. A kötet előszavát Farkas István piarista atya írta, teológiai távlatot adva – tette hozzá Semjén Zsolt.
Kifejtette: őseink 99 százaléka vadászott, ha ők nem lettek volna sikeres vadászok, akkor mi nem lennénk
és a vadászat ellenzői sem lennének.
Nem azt kell tehát megmagyarázni,
hogy miért vadászik valaki, hanem

Vásáros Zsolt építész, egyetemi tanár, Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes, Bayer Zsolt író, újságíró, műsorvezető, Szőke Gábor Miklós
szobrászművész és Kovács Zoltán, a Nimród Vadászújság főszerkesztője,
nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár
(balról jobbra), A vadászat választott engem című könyv bemutatóján a
Mezőgazdasági Múzeumban 2022. január 12-én
azt, hogy miért viseltetik valaki előítéletes ellenérzéssel a vadászat és a
vadászok iránt.

Walt Disney Bambiját említve veszélyes tendenciának nevezte az állatok ilyen humanizálását, az ember

és az állat egy szintre helyezését,
amelytől már csak egy lépés az ember dehumanizálása. Mint mondta,
minden élőlényt megillet tisztelet és
bizonyos jogok a természet rendjének
megfelelően, de az ember az ember,
az állat pedig állat, s a vadászok a természet rendjét képviselik.
A kötet hamarosan románul is
megjelenik, de készül a spanyol, a
szlovák, a szerb, a német, az angol és
az orosz nyelvű fordítás is – közölte
Semjén Zsolt.
Bayer Zsolt elmondta: hatéves
korában döntötte el, hogy vadász
lesz, akkor olvasta Kittenberger
Kálmán A Kilimandzsárótól Nagymarosig című munkáját. A vadászat
választott engem című kötet első
novellája is erről szól, hogy egy
gyereket miként tud egy könyv rabul ejteni és meghatározni egy életre – tette hozzá. Kiemelte: a magyar
vadászirodalom csodálatos, példaként említette Fekete István, Széchenyi Zsigmond és Kittenberger
Kálmán írásait.
A vadászat választott engem című
kötet az Egy a Természettel Nonprofit Kft. megbízásából a Dénes Natur Műhely Kft. gondozásában jelent
meg.
MTI
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Országjáró
Felújították az újlipótvárosi Szent Ágoston-kápolnát

Megújult a premontrei rend újlipótvárosi Szent Ágoston-kápolnája. A kápolnát advent utolsó
vasárnapján szentmisén áldotta meg Fazakas Zoltán Márton csornai premontrei apát.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a KDNP
alelnöke köszöntőjében arról beszélt: az 1950-ben egy
pincében kialakított kápolna „tanú”.
Egyaránt tanúskodik a barna diktatúráról, amelynek
idején sok ezer, a Lipótvárosban élő embert pusztítottak el. De tanúskodik a vörös diktatúráról is, amely
miatt a városrészbe a háború után költöző katolikus
családok csak a föld alatt kialakított, katakombaszerű
templomban gyakorolhatták vallásukat – mondta.
Szólt arról is: az 50-es években feloszlatott, hagyományosan fehér ruhát viselő premontrei rend tagjai a
rendszerváltásig fekete reverendában, de „fehér, premontrei szívvel" szolgáltak a templomban.
Az államtitkár hozzátette: a kápolna tanúskodik a
jelenről is, hiszen felújítását a koronavírus-járványban
februárban elhunyt Snell György esztergom–budapesti segédpüspök, a Szent István-bazilika előző plébánosa „álmodta meg”. Megjegyezte: Snell György
temetése után jutott arra a premontrei apáttal közösen,
hogy a felújítás „becsületbeli ügy”.
Soltész Miklós történelmi jelentőségűnek nevezte az
elmúlt időszak templom-, imaház- és zsinagóga-felújításait, illetve építéseit. Azt is mondta: a neomarxista

eszmék ma is élnek és „nagy erővel törnek rá
a világra”. Ez az eszmeáramlat „bagatellizálni
akarja a diktatúrák bűneit”, ezért is fontos, hogy
a Pozsonyi úti kápolna emlékeztessen a korra,
amelyben létrejött.
Úgy fogalmazott: „a zsidó-keresztény tanításért ugyanúgy meg kell küzdenünk, ahogy elődeinknek”, hozzátéve, „az égbe törekszünk, de
itt a földön vagy épp a föld alatt kell megküzdenünk mindenért”.
Fazakas Zoltán Márton homíliájában arról beszélt: a kommunizmus évtizedei alatt az emberek „csak rejtekben vallhatták meg hitüket”. A
kápolna olyan volt, mint egy katakomba. Mint
mondta, a történelem mindenki hitét próbára teszi. A
rendszerváltás után a szabadság évtizedei is hoztak
kihívásokat, hiszen az idős premontrei atyák halála
után nehéz volt megszervezni a templom ellátását. De
ma is vannak kihívások, és míg a kommunizmus alatt
„frontális”, de „tiszta harc” volt, az emberek tudták, ki
elől kell elbújniuk, ma nem egyértelmű, hogy kiben
lehet bízni – tette hozzá a premontrei apát.
A szentmisén részt vett Mohos Gábor esztergom–
budapesti segédpüspök, a Szent István-bazilika plébánosa.
Mindszenty József bíboros, hercegprímás 1948-ban
nevezte ki Szigeti Lajos Remig premontrei szerzetest
a Szent István-bazilika káplánjává, és bízta meg a
Margit-híd pesti hídfője körüli lelkészség szervezésével. Szigeti Remig ezután vásárolta meg a Pozsonyi
út 14-es ház egykori szenespincéjét, ahol 1950 tavaszán nyílt meg a Csornai Premontrei Prépostság Szent
Ágoston-kápolnája. A kápolnát a rendszerváltozás
előtt is a premontreiek látták el.
A kápolna egyházjogilag hivatalosan a 2000-es évek
végén került a Budapest-Szentistvánvárosi Szent István király plébánia (Szent István-bazilika) lelkipásztori ellátásába.
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Rétvári Bence: Ma 840
település működtet bölcsődét
Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

A kormány családpolitikájának eredményeként
ma 840 település működtet bölcsődét, a 2010-es
326 települési bölcsődéhez képest – mondta az
Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi)
parlamenti államtitkára, a KDNP alelnöke a közelmúltban Őrbottyánban.
Megjelent Ferenc
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 –

pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Rétvári Bence az őrbottyáni Gyermeksziget Bölcsőde
ünnepélyes átadásán arról beszélt, hogy a kormány több
mint 400 millió forinttal támogatta a gyermekintézmény
építését, de már folyamatban van a következő bölcsőde
tervezése is, akárcsak a környező településeken, ahol
szintén olyan gyorsan telnek meg a bölcsődei férőhelyek,
hogy az egyik bölcsőde építését követi a másik.
Elmondta, hogy országosan jelentősen megnövekedett
a házasságkötések száma is, amíg 2010-ben 35 ezer 500
házasságkötés történt, addig 2020-ban már 67 ezer. A teljes termékenységi arányszám, amely a gyermekvállalási
kedvet mutatja, a 2010-es 1,2-ről mostanra 1,59-re emelkedett, amelyet 10 év erőteljes családpolitikájával sikerült
elérni – fűzte hozzá az államtitkár.
A miniszterhelyettes beszélt arról, hogy Őrbottyán az
elmúlt években különböző beruházásaira, iskola, óvoda,
bölcsőde és más infrastrukturális fejlesztésekre több,
mint egymilliárd forint támogatást kapott, amiben még
nincs benne az épülő általános iskolához nyújtott kormányzati támogatás. Rétvári Bence elmondta, hogy az
új bölcsődével 13 új munkahely és 48 új bölcsődei férőhely jött létre.

Kereszténydemokrata adventi lelki napot tartottak Vácott
A KDNP Pest megyei szervezetének egyházügyi munkacsoportja lelki napot hirdetett meg, melyre 2021. december 4-én, Damaszkuszi Szent János, egy
7. századi közszereplő, korabeli „kereszténydemokrata” emléknapján került sor.
A lelki napot Gaal Gergely, a Pest
megyei szervezet elnöke nyitotta
meg, majd a program főtisztelendő
Marton Zsolt megyéspüspök által
bemutatott szentmisével kezdődött.
Ezt követően egy kötetlen beszélgetés keretében további útravalót kaptunk püspök úrtól. A napjaink számos kihívását érintő homíliájában
püspök úr rámutatott, milyen fontos
nekünk, keresztényeknek, hogy minden esetben támaszkodjunk az imára:
akár egy tárgyalás előtt, akár fontos
döntések meghozatalakor, hiszen Isten országának építésén fáradozva is
akkor lehetünk a legeredményesebbek, ha törekszünk arra, hogy mindig
az Istennel együtt cselekedjünk.
A KDNP szerepéről a mai magyar
politikában püspök úr elmondta,
hogy egy kereszténydemokrata politikai közösségnek különös felelőssége, hogy a lelkiismeret hangjaként

működjön a mindennapi politikai
életben.
A délután folyamán Csókay András és Zsuffa Tünde tanúságtételét
hallgattuk meg. A világhírű idegsebész főorvos bemutatta, hogy orvosmissziói során mekkora ereje volt az
imádságnak, és milyen fontos volt a
Szentlélek folyamatos jelenléte akár a
nigériai műtőkben, akár a bangladesi
sziámi ikrek szétválasztása során.
Csókay András hiteles példáját adta
annak, hogy az imádságnak mekkora ereje van: a kitűnő orvosi megoldások ötletei rózsafüzér-imádsága
közben jutottak eszébe; elmondása
szerint minden vizitet és minden műtétet imával kezd. Beszélt arról, hogy
milyen veszélyes az, ha a keresztény
ember hite a szakmai sikereire tekintettel önhittségbe fordul. Csókay
András tanúságtétele mindannyiunk
számára hasznos segítséget adott,

hogy a hitben megerősödve dolgozzunk tovább Istennel a hazáért és a
szabadságért.
Zsuffa Tünde író, a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
sajtófőnöke tanúságtételében megrendítő őszinteséggel beszélt életéről,
családjáról, arról, hogy milyen példát
kapott édesapjától, miként örökíthető át
a hit a családon belül, és hogy az ember számos keresztet visel életében, de
Istennel megerősödve mindig fel kell és
fel lehet állni. Az írónő példája minket,
kereszténydemokratákat megerősít abban, hogy komoly feladatunk, helyünk
és küldetésünk van a világban: politikai
közösségként is viselve a keresztjeinket
mindig tudnunk kell, hogy velünk van
az Isten, és tőle indulva, vele együtt járva az utunkon hozzá érhetünk el.
Kereszténydemokrata
közösségként nagyon fontos, hogy a közös
hitélmény, a tanúságtételek által kö-

zösen átélt megrendülés és az együttimádkozás során megerősödjünk
ne csak politikai, hanem keresztény
közösségként is. A KDNP szervezete
számára különösen fontos, hogy ne
csak érdekközösségként és a keresztény-konzervatív értékek védőbástyájaként működjünk, hanem a magyar
és európai polgárok számára is egyértelműen hiteles keresztény közösségként összetartva, együtt imádkozva
és a keresztjeinket közösen hordozva,
mint egy nagyra nőtt ökumenikus
egyházközség építsük a jövőt, ápoljuk évezredes hagyományainkat. A
közös hitünk és a hitünk közös gyakorlása, az együttimádkozás azok az
építőelemek, amelyek megerősíthetik
közösségünket. A KDNP Pest megyei
szervezetének 2021. december 4-i lelki napja egyszersmind hagyományteremtő céllal lett megrendezve.
Szabó Zoltán
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Országjáró

Élelmiszer-csomagokkal támogatta a kárpátaljai
rászorulókat a KDNP parlamenti frakciója
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Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

Tartósélelmiszer-csomagokat adományozott a kárpátaljai rászoruló, szegény családoknak a KDNP országgyűlési képviselőcsoportja – jelentette be
Simicskó István frakcióvezető a karácsonyi ünnepek előtt Debrecenben, a görögkatolikus egyház látogatóközpontjában, ahonnan útba indították a
szállítmányt.

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

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

zetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

A kereszténydemokrata politikus elmondta: három tonna tartósélelmi-

szert – olajat, száraztésztát, cukrot, rizst,
babot, konzerveket, kávét – gyűjtöttek össze,
a küldemény továbbításához a görögkatolikus egyház segítségét
kérték, hogy a rászorulókhoz jusson el a küldemény.
A
KDNP-frakció
rendszeresen segít itthon is, az elmúlt években az ökumenikus segélyszerve-

Ajándékot gyűjtött a Nyíregyházi
Egyházmegye tanodai diákjainak az IKSZ

zeten, a máltai szeretetszolgálaton,
a katolikus karitászon és a vöröskereszten keresztül juttatta el adományait a szegény családokhoz – közölte
Simicskó István. A politikus köszönetet mondott a görögkatolikus egyháznak, hogy segít célba juttatni a
raklapokra helyezett élelmiszert.
Seszták István főhelynök jelezte:
a főegyházmegyei karitász és a Szent
Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat közreműködésével viszik el a
szállítmányt Kárpátaljára. Fontosnak
nevezte annak megélését, hogy a sze-

Cselekvő szeretet – ajándékok a
gyermekotthon lakóinak

Karácsonyi ajándékokat gyűjtött a görögkatolikus Nyíregyházi Egyházmegye öt tanodájában tanuló gyerekeknek az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ), a több mint egymillió forint értékű
adományt az ünnepek előtt adták át az egyház képviselőinek és a gyerekeknek Nyíregyházán.

A Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola és Tanodában tartott
eseményen Nacsa Lőrinc, az IKSZ
elnöke, KDNP-s országgyűlési képviselő elmondta, az ifjúsági szervezet
hosszú évek óta minden advent alkalmával igyekszik karitatív akciókkal
megszólítani a fiatalokat, és igyekszik ezeket a felajánlásokat olyan intézményeknek eljuttatni, amelyekben
példaértékű munka folyik.
Ebben az évben a Nyíregyházi
Egyházmegye minden tanodájának
minden diákja részesülhet azokban a
karácsonyi ajándékokban, amelyeket
az IKSZ tagsága a vállalkozások és
a civil szervezetek összefogásával az
egész országból és a határokon túlról
gyűjtött össze – közölte.
Kiss András, az IKSZ alelnöke
emlékeztetett, hogy tavaly a gyermekvédelmi gondozásban élők kaptak a felajánlásokból, idén pedig
Kántorjánositól Nyíregyházáig nagyon sok tanodás gyereket ajándé-

koznak meg.
Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, fideszes országgyűlési
képviselő hangsúlyozta, minden
beruházás, fejlesztés és felajánlás,
amely a városban, a megyében és a
régióban valósul meg vagy hasznosul, a jövő generációját szolgálja.
Vinnai Győző, a térség fideszes
országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a tanodában speciális
módszerekkel, játékos körülmények
között nevelik és oktatják a városrészben élő hátrányos helyzetű gyerekeket.
Az ifjúsági szervezet ebben az
évben több mint egymillió forint értékű adományt és felajánlást gyűjtött
össze. A sportszereket, fejlesztőjátékokat, sport- és társasjátékokat
tartalmazó ajándékcsomagokat a görögkatolikus egyházmegye tuzséri,
kántorjánosi, máriapócsi, nyíregyházi és hodászi tanodájában nevelkedő
135 gyerek kapja meg karácsonyra.

retet egyetlen kifejezési formája, ha
azt továbbadja az ember.
Szkoropádszky Péter, a Szent Panteleimon Karitasz kárpátaljai görögkatolikus jótékonysági szervezet elnöke a csomagok átvételekor azt mondta,
ő az adományban nem kilókat lát, hanem sok-sok mosolygós, hálás arcot.
Olyan emberek arcát, akiknek kicsit
könnyebbé teszik az életét az adományokkal, talán elviselhetőbbé válik az
a kisebbségi sors, amely Kárpátalján
nekik jutott – mondta.
KDNP.HU

Tudjuk, hogy a gyerekek életében
fontos a törődés, érezniük kell,
hogy a társadalom odafigyel rájuk
– hangsúlyozta a karácsonyi ünnepek előtt a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért
felelős államtitkára a közelmúltban
Somogyváron.
Soltész Miklós – aki a Somogy
Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon három tagintézményében
élő gyerekeknek adott át névre szóló ajándékokat – rámutatott, hogy a
gyermekotthonokban vagy lakóotthonokban élő gyerekek élete más,
mint akik családban nevelkednek,
éppen ezért fontos, hogy karácsonykor olyan ajándékot kapjanak, amely
igazán örömet szerez nekik.
Az államtitkár emlékeztetett
arra, hogy az Emberi Erőforrások
Minisztériumának szociális államtitkársága, Fülöp Attila és a munkatársai találták ki három éve, hogy
a különböző otthonokban élő gyerekek a központi kormányzatnál és
a közigazgatásban dolgozóktól sze-

mélyre szóló ajándékokat kapjanak.
Országosan
6800
gyermeket ajándékoznak meg, ezen
belül a Miniszterelnökség kétszáznak
juttatott el ajándékokat Somogyba és
Hajdú-Biharba – tette hozzá.
Soltész Miklós elmondta, hogy ő egy
futball-labdát ajándékozott egy fiúnak.
Megjegyezte, hogy
korosztálytól függően a kisebbek játékokat, a nagyobbak inkább műszaki
cikkeket kértek, de akadt olyan gyerek is, aki könyveket kért, ami „nagy
dolog a mostani kütyüvilágban”.
Az eseményen részt vett Móring
József Attila, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője is, aki úgy
fogalmazott, hogy „karácsony tájékán a cselekvő szeretet jelentősége
megnő”, jobban figyelnek egymásra
az emberek.
Kérdésre elmondta: Somogyváron 1946 óta működik olyan iskola
és bentlakásos intézmény, amelyben
enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos, illetve tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek ellátásáról gondoskodnak. Az egykori
Széchenyi-kastélyban eleinte csak
fiúk laktak, később koedukált lett
az otthon. Néhány éve pedig a nagy
létszámú hálószobákkal felszerelt
épületből Öreglakon és Somogyváron épített korszerű, nyolc-tíz személyes lakásotthonokba költöztek a
fiatalok.
MTI
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Átadták az ország első honvédelmi sportközpontját
S-JÚNIUS

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

Átadták Magyarország első honvédelmi sportközpontját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Újfehértón december 17-én.
Az ünnepségen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke
hangsúlyozta: ki kell állnunk amellett,
hogy a katonaság, a katonaember, a
honvédelem akkor jó dolog, ha a nemzetállam megvédésére, polgárainak és
értékeinek védelme érdekében használják.
„Helyes az, ha egy kisfiú katonásdit
játszik, a katonásdinak a végén arra
kell kimenni, hogy a hazáját védje,
értékeket védjen, ne pedig másikat támadjon” – fogalmazott Semjén Zsolt.
Kifejtette, nem igaz az a nézet, hogy
a katonaság önmagában negatív dolog
lenne, a katonaság akkor rossz, ha egy
erőszakos hatalom hódításra és elnyomásra használja fel a hadseregeit, és jó
akkor, ha jó célra használják fel, például amikor az országnak önmagát kell
megvédenie

Hozzátet te,
ami a történelemben régen jól
működött, azt – a
mai kor viszonyaihoz igazítva
és megfelelő átalakítással – meg
kell tartani és
vissza kell hozni. A honvédelmi sportközpont
lé t r e h oz á s á r a
utalva
példaként említette az
Osztrák–Magyar
Monarchia alatt birodalomszerte megalakított lőegyleteket, a két világháború
közötti leventemozgalom egyes területeit, illetve később a Magyar Honvédelmi Szövetséget (MHSZ), mint sport- és
szabadidős tevékenységeket szervező
országos szervezetet.
Sok gyereknek és fiatalnak segített
katonai vagy rendőri hivatást választani ez a szervezet, „elkötelezettek
vagyunk amellett, hogy ilyen intézmények valóban minden megyében és
járásban legyenek” – mondta a miniszterelnök-helyettes, megjegyezve, ilyen
központokban az ez iránt érdeklődő
fiatalok és idősebbek kipróbálhatják
magukat a lősportokban.
Simicskó István, a kisebbik kormánypárt frakcióvezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke beszédében elmondta, az országban egyszerre
öt helyszínen kezdődött el ezeknek a
komplexumoknak az építése, a cél az,
hogy először minden megyében, később pedig valamennyi járásban léte-

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

süljön egy-egy ilyen honvédelmi sportEmlékeztetett: a honvédelmi sportközpont.
központokban alapvetően a sportlövéBalassagyarmaton 2022 első negyed- szetre helyezték a hangsúlyt. Ötvenévében nyílhat meg a második sport- méteres lőtereket használhatnak az
központ az országban – tette hozzá.
érdeklődők, de egyes helyeken három„Azért van szükség sportközpon- száz-négyszáz méter hosszú lőtereket
tokra, mert a fiataljainkat szeretnénk is lehet majd igény szerint használni.
Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
felvértezni lelki, fizikai és szellemi érSimon Miklós, a térségkezdetű
fideszes
enciklikája
telemben, hogy ezt a kihívásokAévszáországgyűlési
lelki-szellemi környezetszennyezés
ellenképviselője
is védekezni kell elmondta,
zadának is jellemzett világot minél ha- 2014 óta negyven programban minttékonyabban tudják kezelni, megoldják egy 24 milliárd forint értékű támofeladatait” – mondta a KDNP frakció- gatás érkezett Újfehértóra. Épül az
vezetője. Simicskó István szavai szerint almafeldolgozó- és csomagolóüzem,
a múltból hozott értékeket át kell adni a kerékpárutakat hoznak létre, rekonstfiataloknak és voltak olyan évtizedek, rukción esik át a csatornarendszer és
amikor a magyarságnak szüksége lett megújul a központi piac is – sorolta a
képviselő.
volna ilyen létesítményekre.
Újfehértón több mint 880 millió
A kormánynak van akarata, lehetősége és szándéka arra, hogy ebben is forintból egy kilencven férőhelyes,
alkosson, teremtsen és előre menjen, hétszáz négyzetméter hasznos alapa fiataljainknak lehetőséget adjon arra, területű, edző- és oktatótermekkel,
hogy műveljék, képezzék önmagukat, kiszolgálóhelyiségekkel, parkolókkal,
többletképességeket sajátítsanak el – lövészeti versenytérrel és fegyvertérrel
tette hozzá.
felszerelt központ épült meg.
FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

A málenkij robot dunakanyari áldozataira emlékeztek Nagymaroson
Kismaros, Nagymaros és Zebegény
málenkij robotra elhurcolt áldozataira
emlékeztek január közepén a Pest megyei Nagymaroson.
A szentmisét követő megemlékezésen
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának parlamenti államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési
képviselője felidézte, 77 évvel ezelőtt
elég volt egy német hangzású név, hogy
valakit megfosszanak mindentől, ami az
övé, és elvigyék a teljes bizonytalanságba, a végtelen fagyott mezőkre, s ebben
a fagyott sírboltban több százezer ember
nyugszik.
Sztálin ezzel is büntetni akarta a közép-európai országokat – tette hozzá a
kereszténydemokrata politikus, emlékeztetve arra, hogy az 1943-as teheráni konferencián Sztálin arról beszélt: a
Szovjetunió újjáépítési munkálataihoz
mintegy 4 millió embert fog elvinni Közép-Európából. Sem az angolok, sem az
amerikaiak nem tiltakoztak, hogy származási alapon, kollektív büntetésként

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti
államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője (balra) és
Heinczinger Balázs polgármester koszorúz Nagymaroson (Fotó: MTI /
Koszticsák Szilárd)
emberek millióit hurcolja el – mondta az
államtitkár.
Rétvári Bence kiemelte, hogy ugyanakkor 1946-ban is voltak kiváló, bátor magyar emberek – például Kéthly
Anna, Füst Milán –, akik felemelték
szavukat az igazságtalanság ellen, nem
fogadták el a kollektív bűnösséget és

felszólaltak a málenkij robotra, a Gulagra hurcolás és a kitelepítések ellen. Az
államtitkár hangsúlyozta azt is, hogy a
túlélőket a családhoz, a hithez és a nemzethez tartozás hozta haza.
Beszélt arról is, hogy 77 évvel ezelőtt
a szovjet Vörös Hadsereg szét akart
zúzni mindent, ami azelőtt fontos ér-

ték volt, és ennek érdekében 800 ezer
honfitársunk került a Gulagra. Minden
tizenkettedik magyart elvittek vagy hadifogságba, vagy málenkij robotra vagy
a Gulagra. Mi viszont 77 év után itt vagyunk, egységben vagyunk, és kegyelettel emlékezünk azokra, akik sohasem
térhettek haza – fogalmazott Rétvári
Bence.
Heinczinger Balázs, Nagymaros
független polgármestere egyebek mellett arról szólt, hogy megemlékezni és
hálát adni gyűltek egybe. Hálát adni
azokért a túlélőkért, akik 74 éve haza
tudtak térni, és akiknek első útja a
nagymarosi templomba vezetett. A család, a hit és a hazaszeretet segítette őket
a kitartásban és az egymásra figyelés,
az összefogás ereje – fogalmazott a polgármester, arra is felhívva a figyelmet,
hogy a következő generációk számára el
kell mesélni a történeteket.
A megemlékezés koszorúzással és
konferenciával folytatódott Nagymaroson.

AZÁN

MKDSZ

H AZÁNK

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

9

Kereszténytelenítés és karácsonytalanítás

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.

„FASISZTA, PRIMITÍV
KATOLIKUSOK”
Emlékszünk még a tavalyi karácsony
legnagyobb botrányára? Amikor Bordeaux zöldpárti – megnyilvánulásai
alapján enyhén félkegyelműnek tűnő
– polgármestere betiltotta
Megjelent Ferenca köztéri kapápa Laudato si´
rácsonyfa-állítást,kezdetű
„fasiszta,
enciklikája primitív katolikusoknak”
zetszennyezés
ellen is védekezni kell nevezve a tiltakozókat?
Nos, ami tavaly még elszigetelt, provinciális szélsőségnek tűnt Európában, idén
karácsonyra már uniós normává érett.
Az advent egyik legsokkolóbb híre az
Európai Bizottság (EB) kommunikációs
tervének nyilvánosságra kerülése volt (a
kiszivárogtatást ezúton is köszönjük az
olasz Il Giornale napilapnak), amelyben tiltólistára helyezték a karácsony
szót, a Mária nevet, valamint a Mr. és
Mrs. megszólítást. Amit tehát eddig is
sejtettünk, miszerint az EB egy feketén-fehéren keresztényellenes, rémisztő
képződmény, most már legalább biztosan tudjuk, s ezen a meggyőződésünkön
most már az se változtat, hogy a Bizottság a lebukás után sietve visszavonta a
tervezetet. Igazat kell adnunk Ferenc
pápának, aki a dokumentum kapcsán
az Európa keresztény gyökereinek kiirtására törekvő totális diktatúrákkal vont
párhuzamot. Különösen fájdalmas lehetett a haladáshívőknek, hogy a pápa e
törekvés jellemzésére az anakronizmus
kifejezést használta.
FORRÁS: AA

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

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

KAMIKAZE-REKLÁM A
DOUGLASTÓL
Miközben az Európai Bizottság még a
maga Kállay-kettősét járja, a reklámvilág önmagára talált, s immár élen jár
a karácsony bepiszkításában. Ennek
legismertebb példája a norvég posta
reklámja, amelyben a vállalat homoszexuális Mikulással hirdeti a szolgáltatásait. Figyelembe véve, hogy mégsem a
szovjet tajgák Gyed Marózáról, hanem
egy világszerte tisztelt nagy szentről
van szó, a szakállas férficsókkal végződő, gyomorforgató mű bőven kimeríti a
blaszfémia fogalmát.
Sajnos immár Magyarországon is
akad példa hasonlóra. Mint emlékszünk, a hazai reklámvilágban elsőként
a Coca-Cola rúgta le a normalitás és a
deviancia közti sorompót még 2019-ben
– igaz, a cég a népharag láttán gyorsan
visszatért a kaptafához, vagyis az üzlethez. Nem így a Douglas szépségipari
multi, amelynek a hirdetésében egy apa

nem mással, mint sminkkészlettel lepi
meg szenteste a habtestű fiút. Az első
ránézésre vígjátéki gegnek tűnő, valójában egyáltalán nem vicces reklám a
YouTube-on is megtekinthető, e sorok
írásáig 22 ezren látták. Ebben a számban
nyilván nincsenek benne a Douglas menedzsmentjének tagjai, mert különben a
kommentek láttán már rég eltávolították
volna a kontraproduktív alkotást.
Akkor egy kis ízelítő a hozzászólásokból: „Attól, hogy valaki meleg, még
nem kell sminkelnie. Férfi, tehát neki is
férfiként kell viselkednie. Szándékosan
csinálnak nőt a férfiakból, hogy gyengék legyünk. Ebből mi nem kérünk!”
„Szexuális deviancia semmiféle reklámba nem való, visszatetsző és kontraproduktív. Lehet, hogy szereztek pár
kedvelőt, de az ellenállás is erősödik.
Ha minden nap kötekedik valaki, az
előbb utóbb megkapja a magáét.”
„Meg fogjuk találni a tökéletes meglepetést szeretteinknek, más boltokban.
Kapnak ajándékot a gyerekek meg a
feleségem is, aki nőnek született és hála
Istennek az is maradt.”
„Nagyszerű. Köszönjük, legalább tudom, hol ne vásároljak, meg az ismerőseimet is lebeszélem róla. Gratulálok a
nagyszerű marketinghez!”
A szeretetre hivatkozó, valójában
gyűlölködő reklámok azonban csak a
felszínt jelentik az általános karácsonytalanítási folyamatban. Vannak ennél
mélyebb bugyrok is.
GEORGE FLOYD MINT
MEGVÁLTÓ
Itt van például az Európai Parlament
LMBTQ-nagykövete (mert már ilyen is
létezik, jelentsen bármit) nemrég transznemű Szűzanyának öltözve pózolt a
német Siegessäule magazin címlapján.
Utólagos magyarázata szerint, ha Jézus
nem volt fehér (az europid nagyrassz
tagjaként amúgy az volt – K. E.), akkor
Mária akár szakállas is lehetett. Most
nyilván viccelődhetnénk azon, hogy a
transzneműség immár a transzlogikát
is kitermelte, vagy mondhatnánk, hogy
Simonetti előbb saját magáról döntse el,
hogy fiú-e vagy lány, a helyzet azonban ennél sajnos komolyabb. Miközben
ugyanis Európában és a tengerentúlon
egyetemistákat, dolgozó embereket és
becsületes családapákat bocsátanak
el vagy citálnak bíróság elé egyszerű
biológiai és erkölcsi axiómák kimon-

dásáért, a kereszténységgel szemben
– mintha csak Pakisztánban vagy
Észak-Koreában lennénk – gyakorlatilag bármilyen gyűlöletkeltés, uszítás és
sértés megengedett a nyilvánosságban.
Ráadásul a provokátorok már a tradicionálisan keresztény országokban is egyre
bátrabbak. Varsó egyik terén például
egy helyi aktivistacsoport, a magyarul
meglehetősen vicces hangzású Homokommandó tagjai állítottak fel egy szivárványos fenyőfát, állítólag a családjukból kitagadott melegekre gondolva.
Szakállas nők ide vagy oda, egy igazán liberális karácsonyi szentkép nem
lehet teljes az „üldözött néger” figurája nélkül, s ha az illető még visszaeső
bűnöző is volt – mondjuk várandós nőt
rabolt ki hasra tartott pisztollyal –, biztosan garantált számára az ikonszerep.
Természetesen George Floydról van
szó, akit egy festményen halott Jézusként ábrázoltak, mellette a Szűzanya
szerepében Floyd-mamával. Az istenkáromló műalkotás, amelyet karácsony
előtt állítottak ki a washingtoni katolikus (!) egyetemen, hazai részről Márki-Zay mozgalmából kapott váratlan
védelmet. Az MDF-et és KDNP-t is
megjárt, jelenleg az említett mozgalom
alelnökeként tevékenykedő Lukácsi Katalin – tankönyvi példáját adva a hamis
dilemmának – „inkább ezer Floyd-freskót” látna, mint „patyomkin szenteket”.
Szerinte az „árja Jézus” szintén blaszfémia, és kevés szentnek volt kevesebb
bűne, mint Floydnak. Hely hiányában
most eltekintenénk a bejegyzés ténybeli
és logikai hibáinak a cáfolatától – annyit
azért megjegyeznénk, hogy a festményt
illetően a téves bőrszín a legkisebb probléma –, sőt éppen biztatni szeretnénk
Lukácsit, hogy a 2022-es kampányban
minél több ilyen és ehhez hasonló nyilatkozatot tegyen.
FEKETE KARÁCSONY
De ha már George Floydot említettük,
ne feledkezzünk meg a Black Lives
Matters nevű puhaterror-szervezetről
sem, amely nemrég „Fekete karácsony”
címen hirdette meg a fehér cégek adventi bojkottját. Az, hogy a BLM ezt az
akciót a karácsonyi szeretet vagy saját
rasszista hagyományai jegyében kezdeményezte-e, másodlagos kérdés. A
lényeg, hogy karácsonyrombolás tekintetében immár a tengerentúlon is sikerült felzárkózni a német, a francia és a

Kereszténydemokrata Estek – már vidéken is
Az MKDSZ havonta szervez szalont Kereszténydemokrata Estek
címmel. Célunk, hogy színvonalas találkozót biztosítsunk hasonló gondolkodású – de nem
feltétlenül KDNP-tag – közéletű érdeklődésű emberek számá-

ra. Idén felajánlottuk a vidéki
MKDSZ- és KDNP-szervezeteknek, hogy segítségünkkel hasonló
esteket szervezzenek. Januárban ez
hat városban megvalósult, és többen jelentkeztek februári, márciusi
időpontra. Ezeknek az esteknek a

tapasztalat szerint kettős eredménye van, a KDNP holdudvarának
bővítése, illetve az országos politikusok és a vidéki kereszténydemokraták kapcsolatának erősítése.
Harrach Péter
az MKDSZ elnöke

skandináv szinthez, ami nem kis teljesítmény, mert igen erős a verseny.
Ez utóbbi sajnos magyar vonatkozásban is igaz, és nem csupán a Douglas-reklám vagy Lukácsi Katalin miatt.
Mint ismert, advent első vasárnapján a
Gyöngyös főterén felállított betlehemben elhelyezett Szűz Mária-szobrot gyakorlatilag lefejezték, a letört szoborfejet
pedig a kis Jézus mellé tették. Dacára a
Gyöngyösön több mint száz darabból
álló köztéri kamerarendszernek, még
mindig nincs hír arról, hogy elkapták
volna a tettest, így a rituális cselekmény
egyelőre büntetlen marad. A Borsod
megyei Léhen ugyancsak megrongálták a betlehemet, itt azonban elkapták
a két kamaszt. A székely fővárosban,
Marosvásárhelyen pedig az erdélyi magyar történelmi egyházak támogatásával megépített óriási adventi koszorút
rongálták meg ismeretlenek – igaz, ez
esetben a kereszténygyűlölet mellett a
magyarellenesség is szerepet játszhatott
a vandalizmusban. A térfigyelő kamerák itt is működtek, a tettesek pedig ebben az esetben sem kerültek elő. Az eset
egyetlen pozitívuma, hogy a rongálás
híre megmozgatta a helyi magyarságot,
s a következő vasárnap impozáns tömeg
jelent meg a gyertyagyújtó szertartáson.
Szerencsére a Kárpát-medencében
még mindig elszigetelt esetnek számítanak azok a provokatív vagy vandál
cselekedetek, amelyek a Lajtán túl már
az adventi időszak mindennapos részét
képezik. Sokatmondó, hogy nem csak
a liberálisok által kedvelt pápa, hanem
– a maga sajátos módján – még a hazai
szélsőbal állócsillaga, Thürmer Gyula is
elítélte az Atlanti-óceán két partján végigsöprő őrületet. „Karácsony a szocializmusban is karácsony volt, sőt, akkor
volt igazán karácsony. (…) Nézzék meg,
mi folyik nyugaton! A hagyományos
karácsonyi vásárokat Európa számos
városában »téli vásárrá« keresztelték
át. (…) El akarják lopni tőlünk a karácsonyt! A legújabb az, hogy a meleg
és transzszexuális közösségek saját
karácsonyi vásárt rendezhetnek” – írja
a Munkáspárt elnöke, aki levele végén
még azt is elárulja, hogy ők otthon bizony meggyújtották az adventi gyertyát.
Hát ennyit röviden e különös korról,
amely ellen ma már a becsületesebb
kommunisták is a keresztény hagyományok követésével lázadnak.
Kovács Erik
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Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Keresztény-konzervatív pártként
a múltban gyökerezünk, de a jövőbe tekintünk

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Régi hagyományunk, hogy advent havának egyik szombatján választmányi
ülésen értékeljük a lassan mögöttünk
hagyott esztendőt és felkészülünk az
előttünk álló kihívásokra. Ma azonban
nem elég csak visszanéznünk, hanem
emlékeznünk is kell, hiszen sokan vesztették el szeretteiket a koronavírus-járvány következtében.
Keresztény-konzervatív pártként a
múltban gyökerezünk, abból táplálkozunk, de a jövőbe tekintünk, és ha a
jövőbe nézünk, a karácsonyi várakozás
sem fedheti el az előttünk tornyosuló
Gyakori témája a fantasztikus irodalomnak és filmeknek az időutazás
azon formája, amikor az időutazó a
múltban egy számára kedvezőtlen
eseményt szerencsésebbre kíván
fordítani. A történettudomány számára persze a „mi lett volna, ha…”
kategória a fikció világába tartozik,
mégis mindannyiunkkal előfordult
már, hogy elgondolkoztunk azon,
hogyan alakult volna az életünk, ha
egy-egy helyzetben másként döntöttünk volna.
2002 áprilisa meghatározó időszak
volt az életemben. Egyetemistaként akkor megdöbbentő volt számomra, hogy
egy minden józan és értelmes megközelítés szerint sikeres polgári kormányzás után hogyan nyerhette meg a választást a kommunista utódpárt.
Nemcsak politikai marketing,
hanem személyesen megélt belső
meggyőződés és a mai napig tartó lelkesítő erő volt nagyon sokunknak az
akkori jelszó: „Hiszünk a szeretet és
az összefogás erejében.”
Akkor is érezhető volt már a választások előtt, hogy óriási a tét. Orbán Viktor miniszterelnök így figyelmeztetett húsz évvel ezelőtt, a Fidesz
2002. februári kongresszusán:
„Ahhoz, hogy a jövő újabb négy
évének izgalmas, szép és felemelő
céljait megvalósíthassuk, annak érdekében, hogy a munkánkat folytathassuk, úgy tűnik, még egyszer és –
ha az orrom nem csal – utoljára meg
kell küzdenünk a múlt erőivel. Arra
kérlek benneteket, ebben a küzdelemben soha ne feledjétek, hogy
nekünk a jót kell győzelemre segítenünk, mert a jónak csak ott van
élettere, ahol a gonosznak nincs. A
jövőt igenekre lehet építeni, nemekre, tagadásra nem. Az emberi élet jóval több a puszta létezésért folytatott
küzdelemnél, s ami széppé teszi, az
a szívünknek a legfontosabb: a családunk, a gyermekeink, az álmaink,
a hitünk, az emberi méltóságunk és
a hazánk.”

politikai viharfelhőket.
Nem volt ez másként a 2018-as rendkívüli sikert hozó országgyűlési választást követően sem, amikor hasonló
körben összegyűltünk és az akkor soron
következő önkormányzati választásokra készülve úgy fogalmaztam, hogy az
ellenzék látszólag a romjaiban hever, de
éppen helyi szinten, egy-egy függetlennek látszó jelölt mögé nyíltan vagy hallgatólagosan felsorakozva, esélyük lehet
arra, hogy eredményeket érjenek el,
majd a nagyobb városok nyújtotta lehetőségekre támaszkodva országos szintű

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 –

politikai kampányt folytassanak.
Nem elvitatva Márki-Zay személyes
Pontosan ennek lehettünk szemtanúi istenhitét, de azért azt ki kell mondaMegjelent
Ferenc
az ellenzéki előválasztás során, melyet nunk, aki a másikat, ellenfelét,
bugrispápa Laudato si´
végül Márki-Zay Péter, Hódmezővá- nak, trágyával etetett gombának
kezdetűnevezi,
enciklikája
sárhely polgármestere, egy olyanAember
az az én szememben
nemkellkeresztény, és
lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
nyert meg, aki magát istenhívő, keresz- aki olyan ember, aki a migrációt támotény politikusnak hirdeti.
gatja, de a rezsicsökkentést ellenzi, az
Kövér László házelnök úr egy hónap- ellenére van a szolidaritásnak és a szoja ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, ciális igazságosságnak.
hogy gyümölcséről ismerszik meg a fa,
Nem véletlen ez! Ez a nézet ugyanis
melyben tökéletesen igaza volt, de még- az ellenzéki összefogás gerincét adó
is kiegészíteném, Isten óvja a magyar- Demokratikus Koalíció felfogása, ami
ságot ennek a gyümölcsnek a megízle- emlékeztet a Nyugat-Európában egyre
lésétől.
virulékonyabb neomarxista és méregFORRÁS: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

Gaal Gergely:

Nem térhetnek
vissza a múlt erői
A választás két fordulója között
sokan igyekeztünk, hogy a második
fordulóra hozzunk magunkkal „még
egy embert”, de ez akkor még nem
bizonyult elegendőnek. Mi lett volna, ha akkor sikerül megfordítani az
eredményt? A polgári kormányzás
nemzetépítő munkája töretlenül folytatódhatott volna, sok olyan eredmény korábban megvalósulhatott
volna, amelyekre így nyolc évet kellett várni.
Mégsem volt hiábavaló, hogy megtapasztaltuk ezt az időszakot is. Világossá vált, hogy egy, a politikától
látszólag távolabb lévő, kissé amatőr,
kívülállónak látszó bábjelölt nem
maradhat sokáig a helyén, a valódi
irányítók rövidesen megszerzik a hatalmat: alig két év múlva Gyurcsány
Ferenc belső puccsal átvette a kormányzást Medgyessy Pétertől. Azt is
láthattuk, hová vezet az országépítő
koncepció nélküli hatalomvágy, a
haza érdeke helyett külső erőket kiszolgálni igyekvő szolgalelkűség, a
„merjünk kicsik lenni” politikája.
A baloldal nyilvánvalóvá tette,
hogy ők valóban a múlt erői, hazudnak reggel, éjjel meg este, akárcsak
kommunista elődeik. Nyolc év alatt
erkölcsi és gazdasági értelemben is a
tönk szélére sodorták az országot.
Ha mindezt nem tapasztaljuk meg,
akkor talán nem ismertük volna fel,
hogy csak akkor van esélyünk, ha egy
a tábor és egy zászló alatt vonulunk
csatába. A 2002-es kudarc nélkül
nem lehetett volna olyan kristálytisztán nyilvánvaló, hogy közösségeinket
meg kell erősítenünk, sokkal jobban

kapcsolattartás

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

kell megszerveznünk magunkat.
Nem alakultak volna polgári körök
ezrei országszerte, és egy nehéz, de
rendkívül lelkesítő és eredményes
építkezéssel lennénk szegényebbek.
Mindez nem csupán öncélú múltidézés és történelmi nosztalgia. Ma
ismét nagyon komoly megméretés
előtt állunk.
A múlt erői megint hatalmat akarnak, de mára kiegészültek a hagyományos értékeket tagadó, évezredes
civilizációnkat gyökerestül felforgatni igyekvő, minden józan igazodási pontot megtagadó szabados
elvűekkel.
Csakhogy mi sem tétlenkedtünk
az elmúlt években. A 2010 óta tartó
ország- és nemzetépítő munka, a polgári, kereszténydemokrata ihletésű
kormányzás sok tekintetben még a
vártnál is komolyabb sikereket hozott. És ami nagyon fontos különbség
a javunkra a két évtizeddel ezelőtti
helyzethez képest: a legjobban szervezett politikai közösséggé váltunk.
Sikerünket a kitartó és következetes
munkavégzés mellett a stabil értékrend alapozta meg; talán éppen ez
az, ami legjobban megkülönbözteti
közösségünket más politikai csoportoktól.
A nemzet érdekeinek minden más
szempont elé helyezése és határozott,
bátor képviselete kimagasló eredményeket hozott.
A határokon átívelő nemzetegyesítés sikerét a több mint egymillió
új magyar állampolgár jelzi. Hazánk ma a Kárpát-medence, sőt
Közép-Európa talán legstabilabb,
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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 –

meghatározó állama. A magyar
családok gyarapodásának segítésére korábban nem remélt nagyságrendű anyagi támogatások állnak
rendelkezésre. A kormányzás minden területét átjárja a szemlélet,
hogy magyar jövő a magyar vidék
felemelkedése nélkül elképzelhetetlen. A kizárólag hazai forrásból
megvalósuló Magyar falu programban az elmúlt három évben több
száz orvosi rendelő, iskola, óvoda,
faluház épült vagy újult meg, nagyon sok helyen évtizedek óta várt
fejlesztések valósulhattak meg. A
falusi csok már csaknem harmincezer családnak nyújtott segítséget az
otthonteremtéshez, és az eredmények sorát nagyon hosszan folytathatnánk.
Az elmúlt évek munkájának társadalmi eredményességét legjobban
talán mégis az igazolja, hogy ma már
a baloldal miniszterelnök-jelöltje is
jobboldalinak és kereszténynek próbálja mutatni magát.
Az április 3-i választás tétje azonban most már nem egyszerűen a múlt
erőinek visszatérése, hanem ennél
jóval több: hazánk küldetésének teljesítése a keresztény civilizáció védelmében.
Ma már egész Európában Magyarország a hagyományos értékek
melletti kiállás és a bibliai alapú
kultúra védelmének zászlóvivője (a
történelem során nem először). Ma
már nem csak hazánkban okozna
óriási csalódást politikai közösségünk kudarca; az elszakított nemzetrészeken élő honfitársaink mellett ma már az európai keresztény
civilizáció fennmaradásáért aggódók is Magyarországra tekintenek
reménységgel.
Fontos ezért felidéznünk a húsz évvel ezelőtti érzéseinket.
Ma, amikor európai civilizációnk
alapjait fenyegeti veszély, nem elég
a szemlélődés, hiszen a közösség
ügyeiben való részvétel a keresztény
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Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a

rendezett társadalom
zöld politikai szlogenekre
és bizonyítja,
alakításáért
hogy az ellenzék saját gondolatok heelfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
lyett még az eszméjét
is importálja.
Mindez tökéletesen illeszkedik abba
a nyugat-európai folyamatba, melynek
során az arculatukat és identitásukat
vesztő egykori kereszténydemokrata
pártok és azok politikusai a balliberális
pártok kegyeit keresve, azok legfontoFerenc
sabb törekvéseit Megjelent
elfogadva
próbálnak
pápa Laudato si´
meg tőkét kovácsolni
maguk számára.
kezdetű a
enciklikája
Remélem,
mindenki tisztában van
zetszennyezés ellen
is védekezni kell
azzal, hogy sorsdöntő választás elé nézünk, melynek jelentősége messze túlmutat az országhatárainkon. Senki előtt
ne legyen kétséges, hogy a Gyurcsány
fojtó ölelésében lévő ellenzéki pártok a
2002-es választási győzelmükhöz hasonlóan egy megnyert választás esetén
pillanatok alatt megpróbálnák lebontani nemcsak a kereszténydemokrata
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

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

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

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

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

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

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

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

ember számára nem csupán
lehetőség, hanem kötelesség.
Felszínes és rövid üzenetekre éhes világunkban sem
szabad azonban megfeledkeznünk világnézeti és erkölcsi alapjaink hiteles megjelenítéséről. Mindezt úgy
tehetjük meg hatékonyan,
ha a kommunikációs eszközöket és csatornákat bátran,
rutinosan és készségszinten
használjuk.
Ez a komoly kihívás – a
stabil alapok megőrzése és a
korszerű követelményeknek
való megfelelés egyidejűleg
– csakis a politikai nemzedékek közötti együttgondolkodással kezelhető sikeresen.
Az elmúlt két évtizedben
politikai öntudatra ébredt fiatal nemzedéket is személyesen kell meggyőznünk arról,
hogy mindezen értékek melletti kiállás számunkra nem
csupán politikai marketing;
mi valóban hiszünk abban,
hogy a keresztény értékek
alapján vezetett, a nemzeti
együttműködésre alapozott
közösség a legjobb. Ne feledjük, hogy 2002-ben szavazókörönként csupán néhány szavazat kellett volna
ahhoz, hogy ne térhessenek
vissza a múlt erői. Nem engedhetjük meg magunknak
még egyszer, hogy elvegyék
a jövőnket, mert utólag késő
lesz bánkódni.
Időutazás ugyanis csak a
képzeletünkben létezik…
A Miniszterelnökség miniszteri biztosának, a KDNP
országos választmányi titkárának fenti írása a Magyar
Nemzet január 13-ai számában jelent meg

elvi alapokon nyugvó családtámogatási
rendszert, hanem a határainkat is megnyitnák mindenki előtt. Talán csak a
Trianonnal kisebbségbe kényszerített
határainkon túl élő magyarokat nem
akarnák beengedni azon. A közjogilag

és hiszem, hogy lélekben is egységesebbé váló magyar nemzetet ismét feldarabolnák, hogy ezzel is gyengítsék a
nemzet egységét, előkészítve a terepet a
nemzeteket és kultúrákat elnyelő európai szuperállam megvalósításához.
Az európai baloldal és az Unió vezetése ezért is bízik a Fidesz–KDNP
esetleges választási kudarcában, mert
az meggyőződésük szerint megtörné a
Brüsszel és Berlin irányítása alatt álló
szuperállam felépítésével szembeni ellenállást, nemcsak idehaza, hanem az
egész Európai Unióban.
Hiszem, hogy a Fidesz–KDNP újabb
győzelme azonban erős jelzés lesz nemcsak a brüsszeli elitnek, hanem az európai konzervatívok számára is, hogy a
szembenállás Brüsszel dekadens és antidemokratikus irányvonalával nem csak
lehetőség, hanem a politikai sikerhez ve-

Surján László:

Keresztény
társadalmi akció
1903 októberében Nagygyűlésre készült a magyar katolikusság.
Ez alkalomból a Religio című újság vezércikke keresztényszociális akcióprogramot hirdetett. A lap főszerkesztője Breznay Béla
volt, aki nem bíbelődött egy saját program összeállításával, hanem átvette Dr. Bilczewski József lembergi lat. szertartású érsek
nagyböjti körlevelében foglaltakat. Tehette ezt annál is inkább,
mert szerinte a galíciai viszonyok nagyon hasonlóak a magyarországiakhoz.
A mai olvasót meglepi a hajdan volt Monarchia egysége. Józef
Bilczewski érsek székhelye Lemberg (Lviv) ma Ukrajnához de
az első világháborúig a Monarchiához tartozott. Az akkoriban
főleg lengyelek és ukránok által lakott várost ugyan a Kárpátok
elválasztották hazánktól, de számos jel mutatja, ez a most ismertetendő program is, hogy nagyon odafigyeltünk mindarra, ami
Lembergben történik. Manapság ez nem így van. Mivel a Szovjetunió idejében a város tőlünk szinte teljesen el volt zárva, kiesett
a látókörünkből. Így azután kevesen tudják, hogy a Religio által
idézett program nem akárkinek, hanem Szent Bilczewski Józsefnek a körlevele. Az alábbiakban ezt ismertetem.
1. A katekizmus alapos tanítása. Azért oly nagy a jellemerő hiánya és a lelkiismeretlenség, mert a vallásos meggyőződés
alapja, a katekizmus oktatása gyenge. A katolikus elvek ismerete
nem áll a világi dolgokban való kiművelődés magaslatán.
2. A szentségekhez való járulás felélénkülése. A jellem és
lelkiismeret megerősítésére, a szenvedélyek féken tartására, az
erények tökéletes kifejlesztésére, természetfeletti isteni segítségre
van szükségünk. Ezt a szentségekből, kivált a gyónás szentségéből és az oltáriszentségből merítjük.
3. Az erkölcsök rendszeres védelme. Félre tehát a ronda színházi előadásokkal, félre az erkölcstelen levelezőlapok áradatával
s a romlást terjesztő lapok befolyásával! Csak így marad az ifjúság testileg-lelkileg ép és egészséges, csak így nevekedik belőle
eszményekért lelkesedő nemzedék, csak így válik belőle tisztességes és anyagi és szellemi vagyont szerző és gyarapító munkás.
4. Templomok, plébániák, iskolák, óvodák alapítása és
emelése. A vallási szükségletnek elejébe kell menni: a népet vallási kötelességének teljesítésében segíteni, lelkesíteni, buzdítani
kell. Ennek egyik főeszköze, a vallási kötelességek teljesítésének
könnyítése. Erre jó a sok templom, sok plébánia, sok kat. iskola,
sok kat. óvoda.
5. A továbbiakban a körlevél az ún. hitbuzgalmi egyesületekről szól. Első helyen a Szent Vincze-egyesületeket említi.
Ezek emelik az áldozatkészséget, növelik a keresztény szeretetet,
meggyógyítják a testi nyomorok mellett a lelki bajok sebeit is.

zető egyetlen út is.
A céljaink tehát világosak, feladataink egyértelműek.
Biztos vagyok benne, hogy a mai
választmányi ülés is lehetőséget teremt
céljaink megvalósításához, a sikeres út
megfogalmazásához.
Ehhez kívánok mindenkinek felelős
tanácskozást, adventi megvilágosulást,
s kérem, amikor ma este az adventi koszorún a bűnbánat liláját felváltja a remény és az öröm rózsaszín gyertyája,
adjon ez erőt valamennyiünknek, hogy
hitünket megtartva, a jó harcot következetesen megharcolva, pályánkat sikeresen végigfussuk.
A KDNP Országos Választmánya elnökének fenti beszéde a testület 2021. december 11-én tartott ülésén hangzott el

Mária-kongregációk. Valaha a keresztény társadalomban úgyszólván ők tartották fenn a katolikus szellemet. Minden rendűek,
rangúak és korúak számára szervezni kell ezeket a gyülekezeteket, mert Mária tisztelete mindig fokmérője volt a keresztény
hitéletnek, az erkölcsök tisztaságának és erejének. Szent Ferenc
harmadik rendje. Korunk főbűnei: az önzés, a bírvágy, a féktelenségig jutott engedetlenség. Ezek ellen a ferences harmadik
rend szelleme kipróbált lelki gyógyszer. Oltáriszentség-társulatok. A lelki élet forrása. Ez az a középpont, a mely körül a
Krisztusban való megújhodás világrendje forog. A Szent Családról nevezett egyesületek terjesztése. A názáreti szent család
mintájára vissza kell állítani a keresztény család tisztaságát és
szentségét. Jó családi élet nélkül nincs nemzeti élet, csak a kihalás irányában. A program kitér a keresztény szakegyesületekre.
Nálunk is van pl. Keresztény Orvosok Szent Lukács Egyesülete.
6. Az ünnepek megszentelése. Az ünnepek lelki felüdülést adnak az embernek, amelyre korunknak nagy szükségét senki sem
tagadhatja.
7. Lakáskérdés. A templom után ez a családnak a szent helye.
Ennek az ügynek elhanyagolása minden más igyekezetet tönkretehet.
8. Olvasókörök a nép számára népkönyvtárakkal. A népiratokat és lapokat oda kell javítani, hogy valóban neveljék a népet és nemesítsék, hogy ne csak jogait hangoztassa, de kötelességeit is művelt lélekkel teljesítse.
9. A szociális jólét érdekében takarék- és kölcsönpénztárak
hálózatát kívánja, minden faluban szükséges egy fiók, keresztény földműves önművelő egyesülettel és fogyasztó szövetkezettel kapcsolatban. Sürgeti az idő- és pénzkímélő magatartást. Azt
javasolja, hogy a lakodalom például csak egy napra terjedjen, a
szülői házban legyen, az ivók és vendéglők kizárásával, szükség
esetén keresztény egyesület vagy üzlet helyiségében. A vásárokon
való dorbézolás ellen is akciót kell indítani.
10. Jogvédelem. Intézkedni kell, hogy a nép minden faluban
jogügyi felvilágosításban és tanácsban részesüljön és a munkásoknak is keresztény jogügyi iroda álljon rendelkezésére ingyen.
120 éve körülbelül ezek lehettek egy mindent átható keresztény
társadalmi megújhodás akciójának programpontjai. És itt már
nem vitatkozni kell, hanem tenni, írta a Religio. A népet máris
nagy részében elidegenítette Istentől s az ősök keresztény erkölcseitől a „nemzetközi” és „nemzeti” szociáldemokrácia. Mentsük
meg, ami még megmenthető. Egyesült, egymásra támaszkodó
erőkkel csodákat lehet művelni, de az oldott kéve állapotából sohasem lehet kilábolni.
Mi a helyzet ma? Elegendő-e, ha a politikai programok közül
választunk és annak megvalósítását szavazatunkkal elősegítjük,
vagy van keresztényként további teendőnk?
A szerző a KDNP tiszteletbeli elnöke, írása az mkdsz.hu oldalon
jelent meg
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

A kormány 2010 óta mintegy 160 milliárd forintból csaknem 1850 kilométer kerékpárutat hozott létre – mondta az Innovációs és Technológiaikapcsolattartás
Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára december közepi budapesti sajtótájékoztatóján.

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

Schanda Tamás a Révész Máriusz
kormánybiztossal közösen tartott
sajtótájékoztatón hozzátette, a kerékpározás nemcsak Európában, hanem
Magyarországon is egyre elterjedtebb. Egy tavalyi kutatás szerint a
magyar lakosság 16 százalékának a
kerékpár az elsődleges közlekedési
eszköze, ezzel az aránnyal az ország
Hollandiát és Dániát követően Európában a 3. helyen áll.
Az államtitkár szerint mindez annak köszönhető, hogy Magyarországon a kerékpározáshoz biztosított
az infrastruktúra. Kiemelte, hogy a
kerékpáros fejlesztések nagy erővel
folytatódnak, példaként említette
egyebek mellett, hogy kiépítik a főváros és a Balaton kerékpáros ös�szeköttetését és megújítják a teljes
Balatoni Bringakört. Ez utóbbi és
a Tisza-tó-kör az ország két legforgalmasabb turisztikai kerékpárútja,
amelyeket évente 100-150 ezer kerékpáros használ.
Arról is beszámolt, hogy a kormány
által elfogadott klíma- és természet-

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 –

jegyezte, a dí- kapott város kategóriában Kiskunjazott önkor- halas, Szarvas, Mórahalom, nagyvámányzatok és ros kategóriában pedig Békéscsaba,
munkahelyek Nagykanizsa, Szolnok és Budapest
Megjelent Ferenc
j e l e n t ő s e n X. kerülete (Kőbánya).
pápa Laudato si´
Révész Máriusz, aktív Magyarorhoz z ájá r u lkezdetű enciklikája
nak a belföldi
szágért felelős
az eseA lelki-szellemi környezetszennyezés
ellenkormánybiztos
is védekezni kell
kerékpározás ményen bejelentette, hogy Kiskunhanépszerűsíté- las és Szolnok képviselőit meghívták
séhez és fej- a jövőre tervezett egyik kerékpáros
tanulmányútra.
lődéséhez.
Kerékpárosbarát munkahely cíA sajtótáj é k o z t a t ó n met nyert kis- és közepes vállalkoSchanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium el h a n g z o t t , zás kategóriában az EDC Debrecen
hogy az ITM Nonprofit Zrt. és a Krausz Műszaki
parlamenti és stratégiai államtitkára, a KDNP alelnöke
hirdette meg Villamossági Zrt. Közintézmény ka(jobbra) biciklizik a Zalaegerszeg és Zalalövő közötti
kerékpárúton Vigh László fideszes országgyűlési képviselővel a címek el- tegóriában a BP18 Egyesített Óvoda
n y e r é s é h e z Pestszentimrei Zöldliget Tagóvodája
2021. november 26-án (Fotó: MTI / Varga György)
s z ü k s é g e s és a Pécsi Tudományegyetem (PTE)
védelmi akciótervnek az egyik fontos pályázatot, amelynek a lebonyolítá- kapta meg a címet.
Mórahalom, a főváros X. kerülete,
célja a közlekedés zöldítése, ezért az sáért a KTI Közlekedéstudományi
ITM több mint 6000 elektromos ke- Intézet volt a felelős. A pályázatra a Krausz Zrt. és a PTE egy-egy kerékpár vásárlását támogatta.
30 település és 26 munkáltató jelent- rékpárral is gazdagodtak az ITM-nek
A rendezvényen adták át a Kerék- kezett, akik közül heten, illetve né- köszönhetően. A címekhez járó oklepárosbarát Település és a Kerékpá- gyen vehették át a kerékpárosbarát veleket a rendezvény végén Schanda
Tamás és Révész Máriusz adta át a
rosbarát Munkahely címeket, ehhez címet.
kapcsolódóan Schanda Tamás megKerékpárosbarát Település címet nyertes pályázóknak.
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 –

FCI Európa Kutyakiállítással zárult az év a Hungexpón

Nagy István agrárminiszter (középen), mellette Simicskó István, a KDNP
frakcióvezetője, a Hungarikum Bizottság tagja, küllembíró (balra) és Korózs
András, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége
elnöke, az FCI Európa Kutyakiállítás megnyitóünnepségén a Hungexpón
(Fotók: MTI / Balogh Tamás)
A 2021-es év utolsó napjaiban Budapesten, a Hungexpo területén rendezték meg az FCI Európa Kutyakiállítást
(European Dog Show).
Az „Egy a Természettel” Vadászati és
Természeti Világkiállítás nagyszabású
programsorozatának méltó lezárásaként
rendezték meg az FCI Európa Kutyakiállítás négynapos rendezvénysorozatát,
amelyen 57 országból mintegy 16 ezer
kutya vesz részt – hívta fel a figyelmet
Nagy István agrárminiszter a megnyitón.
„Nemzetünknek mindig is fontos volt a
kutya. Nem véletlen, hogy hazánk a tere-
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em – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

lő- és pásztorkutyák mellett többféle vadászkutyafajtával dicsekedhet: a magyar
agárral, az erdélyi kopóval vagy a magyar vizslával” – mutatott rá a miniszter,
kiemelve, hogy négy évvel ezelőtt kilenc
magyar kutyafajta bekerült a Hungarikumok Gyűjteményébe is.
Kifejtette, hogy az állam a magyar kutyafajták felett tenyésztői felügyeletet lát
el, és a rendelkezésre álló eszközökkel
népszerűsíti ezeket a fajtákat.
Az Európa Kutyakiállítás részeként
rendezték a Magyar Kutyafajták Világtalálkozóját, amelyre 360 kutyát nevez-

tek. A miniszter szerint ez
kiemelkedőnek számít az
elmúlt évek viszonylatában.
Mint mondta, kutyával
együtt élni sok örömet és
meghatározó élményt jelent.
Magyarországon mintegy
egymillió kutyát tartanak,
amely nemzetközi viszonylatban is soknak számít, a
nemzetközi kiállításon hazánk több mint 3 ezer kutyával vett részt.
Nagy István kiemelte, hogy ebben az
évben a magyar kormány minden eddiginél komolyabb állatvédelmi intézkedést fogadott el. Felülvizsgálták a nemzeti állatvédelmi programot, létrejött az
Állatvédelmi Központ és megalakult a
Nemzeti Állatvédelmi Tanács is, amely
célként tűzte ki, hogy Magyarország öt
éven belül Európa élmezőnyébe tartozzon az állatvédelem területén.
2021-ben megszületett Magyarország
első állatvédelmi kódexe, a kormány 141
millió forinttal segítette 67 állatvédő szervezet munkáját, az Országgyűlés novemberben elfogadta az állatok védelmében
szükséges törvénymódosításokat – sorolta az intézkedéseket a miniszter, aki
bejelentette azt is, hogy december 28-án
jelent meg az a rendelet, amely mintegy
másfél milliárd forint értékben forrást is
társít az állatok megfelelő védelméhez.

„Ez a rendelet trendfordulója a magyar
állatvédelmi kérdéseknek” – mutatott rá
a miniszter.
Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője, a Hungarikum Bizottság
tagja, küllembíró egyebek mellett azt
hangsúlyozta, hogy az ember és kutya
kapcsolata mintegy 30 ezer évre nyúlik vissza, ezért a tudomány is a családhoz tartozónak (Canis lupus familiaris) nevezi őket. A kutya pedig az élő,
eleven természethez köt bennünket
– tette hozzá.
A rendezvény megnyitóján átadták
a MEOESZ kitüntetéseit is: Simicskó
István Puy Aladár-díjat kapott, Kovács
Zoltán, az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás kormánybiztosa idősebb Jilly Bertalan-díj
elismerésben részesült, míg Barbara
Müller, az FCI kincstárnoka Puy Aladár-emlékérmet vehetett át.
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