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Parkoló volt,

Jubileumi
Felelősek vagyunk a
Orbán Viktor:
Nem
hagyjuk,
hogy
a
baloldal
közösségi
ünnepség
rendezett társadalom
tér lesz
Székesfehérváron
alakításáért
belerángassa
Magyarországot
a háborúba!

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

„Ne legyünk gyalogáldozat más hása fordul, közösen döntenek, hogyan
Fontosel az
Családi
csődvédelem
borújában”
– mondta a kormányfő– elfogadta a törvényt az Országgyűlés
kerülhetjük
a bajt.érdemibb
Ez a mi legna-

március 15-ei beszédében a budapesti Kossuth Lajos téren, ahol fogadta
a Békemenet több százezres tömegét
– tudósított Orbán Viktor ünnepi
beszédéről a Mandiner.
Orbán Viktor először is üdvözölte
az ünneplő tömeget, külön köszöntve a kárpátaljai magyarokat. „Talán
soha nem néztünk ki olyan jól, mint
ma” – fogalmazott a kormányfő.
„Miniszterelnök-jelöltjük, akit üstökösnek hittek, mára egy földbe
csapódott, kihűlt kődarab” – fogalmazott. Október 23-án megüzenték a
baloldalnak, hogy nem oda Buda, és
„ha jól látom az esélyeket, akkor nem
oda Pest sem” – tette hozzá.
„Megüzentük, hogy nem hagyjuk,
Orbán Viktor kifejtette, hogy több
Orbán Viktor kitért beszédében
hogy visszarántsák hazánkat a balol- mint száz választási gyűlést tartot- arra is, hogy Donald Tusk a baloldali
dali rémálomba, ahonnan kirántot- tak, és bekopogtak több millió ajtón, megmozdulásra érkezett március 15tuk az országot. Megüzentük, hogy „erőnk és esélyeink napról napra nő- én. „Idehozták azt a lengyelt, akit ottMagyarországnak előre kell mennie nek”. A kormányfő aláhúzta: „meg- hon is szégyellnek. Szétverte a saját
és nem hátra. Mi itt, a jobboldalon mutattuk az erőnket, és ez meghozta pártját Lengyelországban, és az Eunem vagyunk jámbor lúzerek, és az eredményt, ellenfeleink a legmé- rópai Néppártot. Soha se akadályozd
FORRÁS:MTI
ellenében,
41 tartózkodás
mellettés a meg
A törvény
adósságrendezési
nem ijedünk
meg a brüsszeli bülyebb tanácstalanság
állapotában
az ellenfeledet
abban, hogyeljáhibát
rokratáktól, és Soros Györgyüktől.
szétesés
billegnek.
Hiába bújt rást
kövessen
– tette
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jóvá ahatárán
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a céllal,
hogyaz
harcolni
fogunk”
a farkas
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Kifejtette:
a magyaroknakküzdő
régóta
Június Megüzentük,
30-án elfogadta
Országjesztők
mellettbáránybőrbe,
a Fidesz és a Jobbik
nehézségekkel
hozzá. csődvédelemről képviselői
árát meg
kell fizetni”
– mondta.
szokása, hogy amikor
az ország
sorgyűlés –atette
családi
szavaztak,
a szocialisták,
magánszemélyek
adóssága
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szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslaát 142 igen szavazattal, 1 nem

az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

kapcsolattartás

gyobb erőnk, több mint 1100 éve ezt
csináljuk – mondta. Különbözőek
vagyunk,
de amikor
szükség
Az
ügyvezető
alelnökia poszt
új aúgy
Kekívánja, összehívjuk és egységbe renreszténydemokrata Néppártban, amedezzük magunkat. „Veszély idején az
lyet április 25-től Hargitai János tölt
ország együtt dönt a jövőjéről” – tette
be. Az első időszakról kérdeztük.
hozzá.
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Hozzátette:
„a
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az ügyvezetői
feladatok
szerencse
mindig
az
erőseket
segíti,
ellátásával. Ennek teljesítése érdekéés mindig a talpukra esnek”.
ben
az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
„Erős országot akarunk, de mindig
hatáskörét rám ruházta az április 25a saját tengelye körül kell forognia,
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
nem enged más bolygók vonzásának,
létre
az ügyvezető
alelnöki
és nem
engedi, hogy
idegenstátusz.
népek
Folytatás a Mi
4. oldalon
jelöljék ki a– röppályáját.
12 éve –
egy erős országot építünk” – mondta
Orbán Viktor.
Folytatás a 2. oldalon

Isten éltesse, Elnök Asszony!
– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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
eremett világ védelmét hangsúlyozta.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ védelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
enntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
átva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, törvényszerűségeit
kötelességünknek
tartjuk a ránk
bízott érSemjén Zsolt
miniszterelnök-helyetmunkabírásával
és a családok iránti odaadására és a családok iránti elhivaékek tes,
megőrzését
– mondta
Harrach
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a KDNP elnöke
a címben
idézett Péter
különleges
köszöntőbeszédében,
hangsúlyozva:
az emberzonyította,
ennek a vi-hogy a magyarok érdeke Istvánnak, a KDNP frakcióvezetőjémondattal gratulált
honlapján Novák
ágnak aKatalin
gazdája,
nem
teheti
tönkre,
és
védenie
azok- közéleti tevékenysé- nek gratulációjában.
köztársasági elnökké válasz- és kell
boldogulása
ól, akiktásához
ezt megteszik.
március 16-án, röviddel az gének középpontjában áll. Hisszük,
Az államfőválasztást megelőző beA teremtett
világbanszavazást
az anyagi követően.
valóságon túl
ott van
az híreket,
országgyűlési
hogy
a legfőbb
közjogi méltóság
szédében a világ
Fidesz–KDNP
köztársasáamelyek hia szellemi-lelki
törvényszerűségei,
továbbra
is elleni
számíthatunk
gielnök-jelöltje
kijelentette:
az Alaptörember isNovák
a maga Katalin
szellemi és„rátermettségével,
lelki gazdagságával.vatalában
„Az ember,
rendje
támadásokról
szólnak, amelyek
nemcsak
az
aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fo- egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi, gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU
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ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
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Kormány, párt, frakció

Orbán Viktor: „Egyetlen magyar sem kerülhet
az ukrán üllő és az orosz pöröly közé”

Folytatás a 1. oldalról
„Se a háború, se a baloldal ne térítsen
el minket egy erős ország építésétől” –
fogalmazott ünnepi beszédében a miniszterelnök. „A világ legszebb országa
a miénk, és a világ legszebb nyelve a
minénk, amit a Jóistentől kaptunk. A
világ legtalálékonyabb emberei születnek ezen a földön, ez a jószívű emberek
országa is, csupa nagyszerű ember” –
mondta a kormányfő.
Orbán Viktor rámutatott arra is,
hogy egy országnak a lelkében kell
erősnek lennie, mint a márciusi ifjaknak. „Mi magunk tűzzük ki a céljainkat, és nem hagyjuk, hogy más
sajnáljon minket” – tette hozzá. A
kormányfő szerint nem vágynak arra,
hogy mindenkivel „megszerettessük
magunkat, és nekünk sem tetszik mindenki. Nem félünk a változástól, mert
lehetőséget látunk benne. Nem félünk
az ellenfeleinktől, mert a ránk dobált
kövekből lépcsőt építhetünk. 2010-ben
megfogadtuk, hogy eltántoríthatatlanok leszünk, mindig kiállunk Magyarországért, és egyetlen percre sem
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A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a

rendezett társadalom
elvesztéséhez A nők áldozatokat
látnak
alakításáért
a háborúban, tehát hallgatnunk kell a
Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
nőkre. Épp a legjobb időpontban
lett női
köztársasági elnöke Magyarországnak”
ismerjük a háborúk természe- – mondta a kormányfő. „Ennek a hábotét. Az a legjobb háború, amit rúnak nem lett volna szabad megtörsikerül elkerülni” – hangsú- ténnie, mi mindent megtettünk a béke
lyozta. „Ezért se katonát, se érdekében. Nem lehet kizárni, hogy a
fegyvert nem fogunk küldeni választás napján a szomszédban dörögaz egekbe
a harcterekre” – fogalmazott a ni fognak a fegyverek, és ígyMegjelent
Ferenc
pápa Laudato si´
emelkedik a választás tétje.kezdetű
Békepárti
kormányfő.
enciklikája
jobboldal vagy
Az ellenzék háborúval
kap- környezetszennyezés
A lelki-szellemi
ellenháborúpárti
is védekezni kell baloldal. Mi
csolatos álláspontja kapcsán azt mondjuk, hogy őrizzük meg Maa kormányfő azt mondta: „A gyarország békéjét, aki a békére szavaz,
baloldal elvesztette a józan az a Fideszre szavaz” – szögezte le.
Semjén Zsolt is a Békemenet élén haladt
A kormányfő rámutatott arra, hogy
eszét és beletámolyogna egy
véres háborúba, a baloldal ma- most világosan látszik a menekültek
fogjuk feladni” – mondta a kormányfő.
A háborúról azt mondta, hogy nem- gyar katonát és magyar fegyvert akar és a migránsok közötti különbség. „Az
csak a déli, hanem a keleti határt is véde- küldeni. Nem hagyjuk, hogy a baloldal utóbbit továbbra is elutasítjuk” – mondnie kell a katonáknak. Úgy fogalmazott: belerángassa az országot a háborúba” ta. „Nem tudjuk, mi lesz a háború vége,
minden idők legnagyobb humanitárius – mondta. Nem hagyjuk, hogy katonai és minden eshetőségre fel kell készülni.
akciója zajlik. „A veszélyek korába lép- célponttá tegye a baloldal az országot Ez most nem a dilettánsok ideje, mi nem
tünk, nincs tere a hibázásnak, és nincs és a kárpátaljai magyarokat. „Egyetlen vagyunk kezdők, egységesek vagyunk,
tere a kapkodásnak. Egyetlen rossz magyar sem kerülhet az ukrán üllő és az és ezért meg fogjuk nyerni a népszavadöntést sem tehetünk. Magyarország orosz pöröly közé” – tette egyértelművé. zást is” – fogalmazott, hozzátéve, hogy
Orbán Viktor kitért arra is, hogy Ma- mellettünk az ország, így a választásovilágok határán fekszik” – mondta a
kormányfő. „Errefelé a háborúkat nem gyarország történetében először Novák kat is meg kell nyernünk.. Orbán Viktor
értünk, és nem az érdekünkben vívják, Katalin személyében nőt választottak emlékeztetett: befordultunk a kampány
akárki győz, rajtavesztünk. Közép-Eu- köztársasági elnöknek. „Az édesanyák célegyenesébe. „Induljunk, és nyerjük
rópa egy sakktábla a nagyhatalmaknak” tudják, hogy húsz év kell egy ember meg életünk legfontosabb csatáját” –
– tette hozzá. „Történelmünkből túl jól felneveléséhez, és húsz másodperc az zárta beszédét a miniszterelnök.
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

1848 öröksége: Nem akarunk provincia lenni egy
birodalomban!
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke szerint 1848 öröksége a mai
európai politikai viszonyok között az, hogy nem akarunk provincia lenni egy birodalomban, hanem szuverén nemzetként, a saját értékeinknek megfelelően mi magunk
akarjuk eldönteni, milyen életet éljünk.
A kormányfő helyettese Szatmárnémetiben
beszélt erről a március 15-ei nemzeti ünnepünk előestéjén tartott gálaműsor szónokaként. Felidézte: az 1848 előtti Habsburg
uralkodók is egy sor jó közigazgatási döntést
hoztak, de ez nem volt elég. Az volt a kérdés,
hogy a magyar intézményeknek, a magyar
államrezonnak pusztán annyi-e az értelme,
hogy közigazgatási szolgáltatók legyenek?
Semjén Zsolt szerint amint akkor, úgy a
magyar államnak ma is azt kell biztosítania,
hogy a magyar nemzet fennmaradjon, és saját
gyökereiből fejlődhessen. Szerinte ugyanis ma
az EU bürokráciája gondolja azt, hogy nincs
szükség nemzetre, nemzeti sajátosságokra.
„Amit ők progresszív értékeknek tekintenek, azok tulajdonképpen a keresztény civilizáció zárójelbe tétele, a nemzeti szuverenitás zárójelbe tétele, a család zárójelbe tétele”
– részletezte. „Mi a magyarság intézményein
keresztül akarjuk a döntéseket meghozni, ezt
nem akarjuk átadni mindenféle ellenőrizhetetlen és számonkérhetetlen NGO-nak, bürokráciának” – jelentette ki.
Arra is kitért, hogy a mostani polgári demokráciában nem kell a csatamezőn elesni,
az akasztófák árnyékában állni, nem kell börtönbe menni a politikai akarat és nemzeti elkötelezettség megvalósításához, amiként 184849-ben történt. „A polgári demokráciának az
a nagy eredménye, hogy a fejeket nem lekaszabolják, hanem megszámolják. A nemzeti
szuverenitás megőrzéséhez a szavazatokat kell

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

megszámolni” – jelentette ki.
Felidézte: 2010-ben az Országgyűlés törvénybe iktatta, hogy minden magyar, bárhol
éljen a világban, teljes jogú állampolgár lehessen. Ezért minden magyar politikai akarata
megtestesül a magyar Országgyűlésben.
„A külhoni magyarság nem kvázimagyarság, ezért nem kváziállampolgárság jár neki,
hanem teljes jogú állampolgárság” – fogalmazott. A Gondviselés különleges kegyelmének
tartja, hogy mind 2014-ben mind 2018-ban a
külhoni magyarság szavazataival lett meg a
Fidesz–KDNP kétharmados többsége az Országgyűlésben.
Semjén Zsolt úgy vélte: a mostani választásokon azokkal állnak szemben, akik 2004.
december 5-én a külhoni magyarságot ki
akarták rekeszteni a közjogi értelemben vett
nemzetből. Úgy vélte: magyarnak születni a
Kárpát-medencében küldetés az anyanyelv, a
kultúra, a történelem, az életstílus, az észjárás, a nyelv megőrzésére. Azt tartja a nemzet
alapvető feladatának, hogy kimunkálja és felmutassa magyarságát.
A szatmárnémeti rendezvényen Pataki
Csaba, a Szatmár megyei önkormányzat elnöke köszöntőjében megemlítette: március
15-én a partiumi városban is megtartják a
„kicsi békemenetüket”, de lélekben ott lesznek a budapesti felvonuláson.
A rendezvény a nyárádszeredai Bekecs
néptáncegyüttes ünnepi gálaműsorával folytatódott.

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: Akkor van magyar
megmaradás, ha a nemzet tagjai büszkék
magyarságukra
A magyarság számára akkor van megmaradás, ha a magyar
nemzet minden tagjában él a tudat, hogy érdemes és büszkeség ehhez a nemzethez tartozni – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke a március 15-ei állami
kitüntetések átadásán Budapesten.
A
miniszterelnök-helyettes úgy
fogalmazott: egy
nemzet, egy közösség számára
akkor van jövő,
akkor van megmaradás, ha tagjaiban ott él a tudat,
hogy nemzettársai
nagyszerű dolgokat visznek vég- Balogh László, a Közszolgálati Közalapítvány
hez. Ez különösen Kuratóriumának elnöke is kitüntetést vett át
igaz egy olyan kis Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől
létszámú nemzet,
mint a magyarság
gálja. Semjén Zsolt felidézte,
esetében – fűzte hozzá.
az emberiség története során
A tudósainkra, művészeink- mindig voltak kitüntetések,
re büszkék lehetünk a törté- mindig elismerték a kiemelkenelmünk során, a ma köztünk dő teljesítményeket.
élők, a saját területükön kiAz ünnepségen Semjén Zsolt
emelkedő teljesítményt nyúj- a kormányfő előterjesztésétók jelentik azonban a nemzet re a köztársasági elnök által
megtartó erejét az egész ma- adományozott kitüntetéseket
gyarság számára – mondta. – Magyar Érdemrend TisztiHangsúlyozta: a díjazottak tel- keresztje, Magyar Érdemrend
jesítménye, életműve a magyar Lovagkeresztje, Magyar Arany
megmaradásnak, a magyar Érdemkereszt, Magyar Ezüst
jövőnek, a magyar nemzeti ér- Érdemkereszt, Magyar Bronz
tékeknek a gazdagítását szol- Érdemkereszt – nyújtott át.
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KDNP-s adományok az ukrajnai háború elől
menekülőknek és a Kárpátalján maradóknak

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 –

Megmozdult az ország. Hatalmas összefogás bontakozott ki országszerte az ukrajnai háború elől menekülő magyarok, ukránok és más nemzetiségűek,
valamint a Kárpátalján maradt magyarság megsegítése érdekében. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereszténydemokraták erőn felül vesznek részt
a menekültek és a háború sújtotta magyarság segítésében, de az ország minden részéből érkeznek a pénzbeli és egyéb segélyadományok a rászorulóknak a KDNP tagjai, alapszervezetei, tisztségviselői részéről is. A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes vezette küldöttség, valamint Simicskó István
Ferenc
frakcióvezető ésMegjelent
a KDNP
pápa
Laudato si´ több országgyűlési képviselője helybe vitte a segítséget.

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

kezdetű enciklikája

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

A legtermészetesebb, hogy ha egy
magyar közösség valahol veszélybe
kerül, akkor „Magyarország hazavárja őket” – jelentette ki március 4-én Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
Vásárosnaményban,
ahol adományszállítmányt adott át az
Ukrajnából érkező menekülteket segítő karitatív szervezeteknek.
A KDNP politikusai – Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes, a
KDNP elnöke, Fülöp Attila államtitkár és Nacsa Lőrinc frakciószóvivő –
a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.
két teherautónyi, mintegy 10 tonna
adományát, továbbá a vajdasági magyarság gyűjtését adták át az Ukrajnából menekülőknek.
Az eseményen az orosz–ukrán háborúra utalva Semjén Zsolt azt mondta: egyrészt szomorú és megrendítő
érzés, hogy a harcok elől menekülőknek kell segíteni, másrészt „felemelő és heroikus” is, hiszen az egész
ország megmozdult: karitatív szervezetek, egyházak, családok segítenek
a bajbajutottakon.
A nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért is felelős miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta,
Kárpátaljáról a magyarok „hazajön-

nek, hazamenekülnek” Magyarországra. Úgy fogalmazott: „mert ők itt
otthon vannak, a legtermészetesebb,
ha egy magyar közösség valahol veszélybe kerül, akkor Magyarország
hazavárja őket”.
Megjegyezte, az Ukrajnából Magyarországra menekülő ukránokat és
bármilyen harmadik országbeli, Ukrajnában jogszerűen tartózkodókat
„itt baráti szeretettel várjuk, segítünk
nekik”. Megerősítette, hogy mindenkiről gondoskodunk, a kormány
segítséget nyújt az itt maradóknak
munkát találni.
Semjén Zsolt az eseményen két
teherautónyi adományt adott át menekülteket segítő szervezeteknek, a
Magyar Vöröskeresztnek és a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak.
Ezzel kapcsolatban a miniszterelnök-helyettes megjegyezte, az adomány egy részét a vajdasági magyar
közösség gyűjtötte össze és küldte el
Vásárosnaményba.
„Ez mutatja azt a szolidaritást,
amely a magyar nemzetrészek között
van” – mondta Semjén Zsolt, hozzátéve, ahogyan a többi nemzetrész segíti
a bajba jutott nemzetrészt, szolidaritásból, emberségből és magyarságból

mutat példát minden magyarnak.
A KDNP országgyűlési képviselőcsoportja tartós élelmiszert, gyógyszereket, tisztálkodási és babaápolási
szereket tartalmazó adománycsomagokat juttatott el március 7-én Kárpátaljára, erről sajtótájékoztatón
beszéltek a kisebbik kormánypárt
képviselői Kisvárdán.
Simicskó István, KDNP frakcióvezetője, Újbuda országgyűlési
képviselője, Budapest 2-es választókerületének Fidesz–KDNP-s képviselőjelöltje az eseményen elmondta:
az elmúlt napokban komolyan megmozdult az ország, a háború kezdete óta nagyon sok felajánlás érkezett
a helyi gyűjtőpontra, a Kárpátalja
Házba, ezzel párhuzamosan a KDNP
frakciója is gyűjtést indított.
Elsősorban tartós élelmiszereket,
gyógyszereket és állateledelt hoztak
a felajánlók, ezzel segítve az Ukrajnából Magyarországra menekülők helyzetét – fogalmazott a frakcióvezető.
Hozzátette, a remények szerint a
katonai konfliktus mielőbb lezárul,
azonban a politikai és diplomáciai
konfliktus valószínűleg sokáig el fog
húzódni, ezért ilyen típusú segélye-

zésre még tartósan szüksége lehet az
ukrán népnek és a kárpátaljai magyaroknak is.
Juhász Hajnalka, a KDNP alelnöke, országgyűlési képviselő arról
beszélt, „nagyon nagy szíve van a
magyaroknak”, mindenki igyekezett
szolidaritást vállalni a menekülők
iránt.
Vejkey Imre, a KDNP frakcióvezető-helyettese szerint csodálatos
dolog látni, hogy Magyarországon
az emberek odaadják azt, amiről úgy
gondolják, szükséges lehet a kárpátaljai magyaroknak, valamint az ös�szes Ukrajnából menekülőnek.
Seszták Miklós kormánybiztos, a
térség KDNP-s országgyűlési képviselője,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye 3-as számú választókerületének Fidesz–KDNP-s képviselőjelöltje hangsúlyozta: mindenkit, aki
a háború elől menekül, „befogadjuk,
ellátjuk és szükség esetén segítséget
nyújtunk” a továbbutazáshoz is. A
Kárpátalja Házban mindenki teszi a
dolgát, szerveznek, telefonálnak, segítenek az ügyintézésben, vagy „van,
aki csak éppen megölel valakit” – tette hozzá a honatya.

Nacsa Lőrinc: Ha a baloldal hozná a döntéseket,
Magyarország a háború részese lenne
Ha Márki-Zay Péter és a baloldal hozná a döntéseket, akkor Magyarország
ma a háború részese lenne – jelentette ki a KDNP frakciószóvivője közelmúltbeli videónyilatkozatában.
Nacsa Lőrinc azt mondta: Márki-Zay Péter újra megerősítette, hogy

fegyvereket küldene Ukrajnába, sőt
azt is kijelentette, hogy a kárpátaljai
magyarokat is felfegyverezné.
„Mára kimondhatjuk: a baloldal miniszterelnök-jelöltje egy elszabadult
hajóágyú, aki össze-vissza beszél”
– fogalmazott a politikus, hozzátéve,

hogy egy ilyen helyzetben komoly tétje van a felelőtlen mondatoknak.
Úgy folytatta, „akárhogy is fenyegeti a baloldal azokat, akik elmondják
róluk az igazat, akárhogy is próbálja
Márki-Zay Péter belesodorni hazánkat
a háborúba, mi ezt nem fogjuk enged-

ni, mert számunkra Magyarország és
a magyar emberek biztonsága az első”.
Mint ismeretes, Márki-Zay Péter és
a baloldal politikusai a fegyverszállítások szorgalmazásán túl magyar
katonák Ukrajnába küldésének lehetőségét is fölvetették.
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Az Operaház a megújult épületben
jelentette be következő évadát

Semjén Zsolt: Esterházy János magyarsága
összeköt minket a körülöttünk élő népekkel

Mítosz & történelem címmel hirdette meg 2022/2023-as tematikus évadát a Magyar Állami Operaház. A felújított Andrássy úti Ybl-palotában a dalszínház számos új funkciójú
térrel, új kiadványokkal és kamara-kiállítással is várja az
érdeklődőket.

Esterházy János magyarsága nem elválaszt minket a körülöttünk élő népektől, hanem
összeköt velük – fogalmazott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke
a mártír sorsú felvidéki politikus emlékére rendezett ünnepségen március 13-án az
Országház Felsőházi termében.

Rétvári Bence (képünkön), az
Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára. a KDNP alelnöke a
dalszínház március közepi évadismertető sajtótájékoztatóján kiemelte: a világ bármely országa,
bármely főváros szerte a világon
büszke lenne egy ilyen operaházra, amelynek megújulása óriási
eredmény.
Hozzátette, hogy a magyar kultúra megerősítésének nem csak
ez az egyetlen színtere, számos
kulturális helyszín újult meg országszerte. Mint mondta, több
mint száz beruházás valósult meg
csaknem 600 milliárd forintból. „Ez mutatja azt, hogy számunkra
a magyar nemzeti kultúra mennyire fontos a legkisebb településtől az Operaházig” – hangsúlyozta.
Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója
elmondta: a 2022/23-as, Mítosz & történelem címmel meghirdetett szezonban 70 féle programot kínálnak.
Két helyszínen, az Operaházban és az Eiffel Műhelyházban több
mint 500 különféle jellegű színházi előadást és egyéb programot,
53 féle repertoárdarab mellett 16 bemutatót, köztük 7 egész estés,
nagytermi produkciót – operát és balettet – tűz műsorára 139. évadában az Opera.
Mint elhangzott, a mítoszok és a történelem egymásra épülő kapcsolata ihlette az Operaház jövő szezonját, sok darabját mitológiai
esetek, magánmitológiák vagy történelmi események ihlették.
Épületbejáráson mutatták be a felújított Ybl-palotát. A mintegy
55 milliárd forintos beruházás keretében megújult a teljes homlokzat, annak díszítése, a főhomlokzat és tető díszkivilágítása és a
tető borítása. A műemléki közönségforgalmi terekben a tervezők
igyekeztek helyreállítani a homlokzat és a belső terek eredeti színeit és anyagait, megújult a belső terek világítása is.
A színházterem megnövelt függönykamrájába új függönyt helyeztek el, míg a vasfüggönyre egy bronzhatású borítás készült.
Elkészült az úgynevezett bádogfüggöny, amely rétegelt lemez
elem, és a korábbi bársony-előfüggönnyel szemben nem nyeli el
a hangot. A nézőtéri zsöllyét visszaállították eredeti méretére,
rekonstruálni lehetett dőlésszögét. Több megoldás szolgálja az
akusztikai élmény javítását, köztük az, hogy egy tömbbe, patkóformába rendezve alakították ki a földszinti széksorokat. A nézőtér befogadóképessége 1200-ról 1000 főre csökkent, a karzaton a
diákok számára állóhelyeket alakítottak ki.
Az akadálymentesítés jegyében az épület Dalszínház és Hajós
utcai karzatlépcsőházába közönségforgalmi lifteket építettek be,
emellett a karzatlépcsőház szintezését összehangolták és egybenyitották a zsöllyével és az emeleti páholysorokkal.
A felújítás központi eleme a számítógép vezérelte színpadi alsóés felsőgépészet. Az alagsorból kiköltözött asztalosműhelyek helyén a zenekar számára korszerű öltözőt alakítottak ki, emellett
az együttes hat új hangszeres gyakorlóval és hangszerraktárral
gazdagodott.
A 4-5. emeleten, a korábbi festőtermek helyén a balettegyüttes
és az operaház művészei számára alakítottak ki egy-egy új próbatermet.
Az épület ötnapos fesztivállal nyílt meg újra, többek között Erkel Hunyadi László című operájának ősváltozatával. A Hunyadi
László-premierhez kapcsolódva a Vörös Szalonban Erkel Ferenc
és a Hunyadi László címmel kiállítás is nyílt, amely március 27-ig
látható.

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

FORRÁS:MTI

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 –

Ferenc a
A II. vatikáni zsinat minthaMegjelent
biztatná
pápa Laudato si´
katolikusokat, hogy törekedjenek
magas
kezdetű enciklikája
tisztségek
A lelki-szellemiközéleti
környezetszennyezés
ellen isbetöltésére,
védekezni kell és e pozíciókban is az evangélium értékeinek képviseletére. Megjegyezte: ebből látszik, hogy
a zsinaton kevés kommunista országból
érkező püspök vehetett részt annak idején. Hiszen akár a római birodalom, akár
a kommunizmus keresztényüldözéseinek
korában a hívő embereknek esélyük sem
volt az államot kormányozni. A feladatuk
az volt, hogy helytálljanak és tanúságot
tegyenek hitükről.
Az országok ma sem egyformák, és
ma is van, ahol eleve hittagadást kíván a
Erdő Péter (balra) Semjén Zsolttól (középen) és
részvétel a közéletben, míg máshol ugyan
Csáky Csongortól vette át a kitüntetést
nem kívánják a hit megtagadását, de „úgy
Semjén Zsolt hangsúlyozta: Esterházy János
működnek a szisztémák”, hogy abban
„annak a közép-európai együttműködésnek, nem vehet részt az, aki nem akar a „strukturásorsközösségnek is szimbóluma”, amit most a lis bűnök” elkövetőjévé válni. Az adott helyen,
visegrádi négyek együttműködés próbál építeni. az adott lehetőségek között kell tehát az „egy és
Semjén Zsolt a kereszténység és nemzetek közös krisztusi küldetést teljesíteni”, ez „a mi
kapcsolatáról szólva azt mondta: a keresztény- dolgunk” – fogalmazott a bíboros. Esterházy
ség a legegyetemesebb értékrend, hiszen Jézus János példája pedig megmutatja, hogy ez olyKrisztus evangéliuma az élet minden terüle- kor csak a vértanúság vállalásával sikerülhet –
tén érvényes. Ugyanakkor az egyetemes ke- mondta Erdő Péter.
reszténység nem megszüntette a nemzeteket,
Orosch János nagyszombati érsek a bíbohanem megnemesítette, kimunkálta és ezzel rost méltatva kiemelte: Erdő Péter püspöki temegőrizte azokat. Úgy fogalmazott: „Isten az hetségét jelzi, hogy fiatal kora ellenére tíz évig
égi haza mellett földi hazát is adott nekünk, vezette a Magyar Katolikus Püspöki Konfeezért kötelességünk a saját nemzetünk sorskér- renciát, és ugyancsak tíz évig állt az Európai
déseivel törődni”.
Püspöki Konferencia élén. A hivatalos vatikáSemjén Zsolt értékelése szerint keresztény ni életrajza szerint a bíboros 25 könyv és csakszempontból tévedés az a felfogás, amely nem nem 250 tudományos cikk szerzője – mondta.
tekinti értéknek a nemzeteket, mint a marxiz- Erdő Péter sokrétű egyházi és tudományos
mus internacionalizmusa és annak „cizellál- munkásságának híre messze meghaladja Matabb formája”, a kozmopolita liberális felfogás. gyarország határait. Elismertségét jelzi, hogy
De ugyanígy szélsőséges hiba a sovinizmus, a Lateráni Pápai Egyetemen bemutatott, 25 év
amikor egy nemzet kétségbe vonja más nem- válogatott tanulmányait tartalmazó kötetének
zetek létezéshez való jogát.
megjelenését „a világ legjobb jogászainak diEsterházy János nemzeti elkötelezettsége cséretszimfóniája fogadta” – mondta Orosch
azonban a „legegyetemesebb”, hiszen nemcsak János.
a magyar, hanem a világon minden nemzet
Az ünnepségen szintén Esterházy-díjat kaküldetésének tartotta, hogy „kimunkálja saját pott Martényi Árpád, az Esterházy János Emmagát”. Esterházy János „mélységes keresz- lékbizottság elnöke.
tény elkötelezettsége” és a nemzeti értékek
Molnár Imre történész laudációjában felimelletti kiállása tette őt valóban iránytűvé a 20. dézte: Martényi Árpád 1998-ban kapcsolódott
század viharaiban és embertelenségében – tet- be az Esterházy János Emlékbizottság munkáte hozzá Semjén Zsolt.
jába, 2008-tól ő a testület elnöke. A méltatás
Az ünnepségen a Rákóczi Szövetség és szerint nagyrészt Martényi Árpádnak köszönaz Esterházy János Emlékbizottság Esterhá- hető, hogy noha mindmáig elmaradt Esterházy
zy-díjjal tüntette ki Erdő Péter bíborost, Esz- János politikai rehabilitációja, társadalmi rehatergom–budapesti érseket.
bilitációja a visegrádi országok egész területére
Erdő Péter az elismerést megköszönve ki- kiterjedően folyik.
emelte: Esterházy János alakja ma is elgondolMartényi Árpád az elismerést megköszönkodtató. Életútja bizonyítja, hogy a keresztény ve felidézte: bizottsági munkájához családi
értékek képviselete a közéletben minden kor- indíttatása is volt, hiszen édesapja Esterházy
ban lehetséges, de csak „ha készek vagyunk” János munkatársa volt, és mint sokan mások,
vállalni akár a vértanúságot is.
ő is a felvidéki politikusnak köszönhette szaA bíboros emlékeztetett: a II. vatikáni zsinat badulását, miután bebörtönözték az eperjesi
több dokumentuma szól a hívők küldetéséről. fiatalok körében végzett munkájáért.
A zsinat a hívek feladatául jelöli meg, hogy az
Martényi Árpád köszönetet mondott az
„e világi dolgok rendjét”, így a politikát, a gaz- emlékbizottság több tagjának és azoknak az
daságot, a művészetek és a tudomány világát idősebb kollégáknak is, akik tanították és kiis az evangélium szerint alakítsák.
választották az bizottságban végzett feladatra.
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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Semjén Zsolt: A kismarosi ciszterci nővérek
manufaktúrája piaci alapon is életképes
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 –

alapon is életképes,
mivel versenyképes,
minőségi helyi termékeket gyártanak –
Megjelent Ferenc
mondta Semjén Zsolt
pápa Laudato si´
m i n isz terel nök-he kezdetű enciklikája
lyettes március elején
zetszennyezés ellen is védekezni kell
Kismaroson.
A
miniszterelnök-helyettes a ciszterci
nővérek
új
gyümölcsfeldolgozó
m a n u f a k t ú r áj á n a k
Semjén Zsolt (középen), Rétvári Bence (balról a
ünnepélyes átadásán
második), Soltész Miklós (balra), valamint Horváth
arról beszélt: ha végigOlga, a ciszterci nővérek kismarosi monostorának
nézünk a magyar törapátnője (jobbról a második) és Marton Zsolt váci
ténelmen, szembetűnő,
megyés püspök (Fotó: MTI / Mohai Balázs)
hogy „a tájak lelkisége
A kismarosi ciszterci nővérek lekvár- és szellemisége” szempontjából megés szörpkészítő manufaktúrája piaci határozó, milyen szerzetesrendek

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 –

éltek korábban a területen. Ugyanis –
folytatta Semjén Zsolt – noha Rákosi
Mátyás betiltotta a rend működését,
a ciszterciek kisugárzása mégis megmaradt ott, ahol korábban működtek –
akkor is, ha később sem tudtak visszatelepülni. Ahol pedig visszatelepültek,
szellemi pezsgést hoztak létre.
Hozzátette, ott, ahol voltak szerzetesrendek, volt lelki erő, szellemi
jelenlét, az emberek életminősége,
kötődése egymáshoz és a világhoz
sokkal gazdagabb volt, amit az állam
is védendő örökségnek, értéknek tekint.
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti
államtitkára, a térség KDNP-s országgyűlési képviselője arról beszélt,
hogy a ciszterci rendnél van hagyo-

mánya a mezőgazdasági munkának,
900 éve dolgoznak fel gyümölcsöt a
rend tagjai. Az államtitkár elmondta, hogy a most elkészült és átadásra
kerülő gyümölcsfeldolgozó üzem is a
legkorszerűbb technológiákkal épült
meg, amihez a kormány 356 millió
forint támogatást nyújtott. Hangsúlyozta, hogy az üzem az egész térség
számára fontos, mert a környék kistermelői ide tudják hozni a terményeiket. A nővérek az itteni bevételeikből
egy orvosi rendelőt is fenntartanak
Kismaroson – jelezte Rétvári Bence.
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára arról beszélt, hogy mióta – 12 éve – elkezdett
kormányozni a Fidesz–KDNP, azóta
volt egy alapelvük: hazai termék, hazai munkahely; ennek egy kis szeletét a ciszterci nővérek ebben a manufaktúrában bemutatják.
Az elkészült üzem épületét Marton
Zsolt váci megyés püspök áldotta meg.

Bemutatták az üldözött keresztények segítéséről
szóló Arcok és történetek című könyvet
Magyarország a keresztény személyességtől vezetve, „embertől emberig” segíti az üldözött keresztényeket – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke a Hungary Helps Programról szóló Arcok és történetek – Magyar segítség a kereszténység bölcsőjében című könyv március eleji
bemutatóján.
Semjén Zsolt arról beszélt: a bürokratikus segítségnyújtás veszélye, hogy
személytelen számmá teszi az embereket. A magyar Hungary Helps Program
lényege ezzel szemben a személyesség,
hiszen az embernek nem elég, ha „elé
tesznek egy tányér levest”, hanem
szüksége van a „személyes érintésre, a
szeretetre” is.
A miniszterelnök-helyettes szólt arról is: Magyarország az erején felül,
a lehetőségeihez mérve sokkal több
támogatást nyújt az üldözött keresztényeknek, mint a nála nagyobb és
gazdagabb nyugati országok. Hangsúlyozta: Magyarország Szent István
óta történelmileg és az alkotmányában
rögzítetten is keresztény civilizáció, és
ebből fakadó kötelezettsége a többi keresztény közösség védelme is.
Természetes – mondta –, hogy keresztényként „segítjük keresztény testvéreinket”. Emellett a Közel-Keleten
élő keresztények kétszeresen rászorulnak a támogatásra. Hiszen egyrészt
elszenvedik mindazt, amit a térségben
élők, így a szegénységet, a nyomort,
a háborút és a kilátástalanságot, másrészt keresztény kisebbségként kell élniük az „iszlám tengerben”. Ezért kétszeresen szükségük van a segítségre és
a védelemre, valamit arra, hogy rájuk
irányuljon a világ figyelme – szögezte
le Semjén Zsolt.
Azbej Tristan, a Miniszterelnökség
üldözött keresztények megsegítéséért
és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára kiemelte:

az üldözött keresztények Magyarország támogatását megköszönve mindig elmondják, mindennél erősebb reményt és megerősítést ad nekik, hogy
nincsenek egyedül a világban.
„Testvéreink belénk helyezték a
reményüket” – fogalmazott, hangsúlyozva, ez súlyos felelősség, hiszen
nemcsak a reményüket helyezték a
magyarságba, hanem „az utolsó reményüket” is. „Ennek a felelősségnek kell
megfelelnünk, ezt a küldetést kell betöltenünk” – tette hozzá.
Azt is mondta: a Hungary Helps
Program üzenete és az ő felismerése
szerint Magyarország feladata a világban a szolidaritás missziója a hozzá közelálló közösségekkel, így elsősorban
a külhoni magyarokkal és az üldözött
keresztényekkel.
Azbej Tristan a Hungary Helps
Programot bemutató kötetről szólva
megköszönte a történetekben szereplő
közel-keleti „testvéreinek” azt a bátorságot, hogy „tanúságtevő hitvallásukat
elmondták nekünk, hogy mi továbbadtassuk a nagyvilágnak”. Köszönetet mondott a szerzők, a Mediaworks
munkatársainak, akik egy időre valódi
sorsközösséget vállaltak az üldözött
keresztényekkel, és hírt adtak hitükről,
életükről és körülményeikről. Megköszönte továbbá munkatársainak, hogy
az elmúlt öt évben áldozatos munkájukkal lehetővé tették, hogy a kötetben
megjelenő történetek nem csak a tragédiáról szólnak, hanem bennük van az
újrakezdés és a remény üzenete is.

Azbej Tristan közölte: a Hungary
Helps Program közvetlen kedvezményezettjeinek száma meghaladta a félmilliót. Mint mondta, a programnak
kettős kiindulási pontja van: az egyik
a keresztény szolidaritás, az „érző szív
kiindulási pontja”, a másik pedig a magyar érdeket is szolgáló józan ész.
A szív szempontjából nézve: a magyar emberek szolidaritását, adományait és együttérzését oly módon vitték
el félmillió emberhez, hogy az legalább
egy kicsit jobbá tette tragikus sorsukat.
A magyar érdeket és a józan ész logikáját nézve pedig a program félmillió
embert segített, hogy a migráció helyett a szülőföldön maradást válasszák
– emelte ki.
Az államtitkár beszámolt arról is: nehéz diplomáciai küldetésük volt, hogy
más nemzetközi szervezeteket és kormányokat is meggyőzzenek, hogy csatlakozzanak a magyar programhoz.
Nehéz volt ez a küldetés – hangoztatta –, mert a keresztényüldözés
nemcsak a világ egyik legjelentősebb
emberi jogi válsága, hanem egyben a
legeltagadottabb is. Hozzátette: végül
találtak tizenkét olyan államot és kormányzatot, amelyik hajlandó volt kiállni az üldözött keresztények mellett, így
legutóbb három héttel ezelőtt Brazília
kormánya csatlakozott a magyar programhoz.
Kitért arra is: büszkék arra, hogy
öt év alatt kiépítették Európa és a
nyugati világ leghatékonyabb nemzetközi segítségnyújtási program-

ját. Ennek a folyamatnak és szakmai munkának köszönhető az is
– tette hozzá –, hogy most, amikor
a fegyveres erőszak és a humanitárius katasztrófa Magyarország közvetlen szomszédságába került és az
ukrajnai magyarokat is fenyegeti,
a Hungary Helps Program képes
azonnali, átfogó és hatékony segítséget nyújtani.
Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgatója ismertette: a Mediaworks
Hungary Zrt. kiadásában megjelent kötet szerzői a Mandiner és a
Magyar Nemzet munkatársai, akik
a fotósokkal együtt felkeresték az
Irakban, Szíriában, Libanonban és
Jordániában élő keresztény közösségeket. Írásaik túllépnek a „rideg híradáson”, a könyvben a találkozások
nyomán valódi emberi arcok, emberi sorsok szerepelnek – mondta.
Orbán Viktor miniszterelnök a
kötethez írt előszavában úgy értékelte: a kormány által 2017-ben létrehozott Hungary Helps Program mára
sikertörténetté vált, Magyarország
százkilencven projekten keresztül
több mint félmillió embernek nyújtott közvetlenül segítséget a világ ötven országában. A könyv ezt a munkát mutatja be. „Nem a számokra és
az adatokra összpontosít, hanem a
hazánk által megsegített közösségek,
személyek történetein keresztül hozza közelebb az olvasóhoz a szükséget
szenvedőket” – írta a kormányfő.
MTI
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A magyar kormány békepárti – Semjén Zsolt és Szászfalvi
László Nagyatádon tartott választási fórumot
A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

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

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke és a térség kereszténydemokrata országgyűlési képviselője, Szászfalvi László tartott választási
fórumot március elején a Somogy megyei Nagyatádon.
A magyar kormány békepárti, ez következik a kereszténységből és a nemzeti érdekből – mondta Semjén Zsolt
az ukrajnai háborúval összefüggésben.
A kereszténydemokrata pártelnök a helyi művelődési házban tartott választási fórumot megelőző sajtótájékoztatón
hangsúlyozta, hogy a magyar álláspont
minden elemében világos és ésszerű:
nem lehetséges, hogy Magyarország
belesodródjon ebbe a háborúba, ezért
magyar katona, magyar fegyver és
Magyarországon keresztül fegyver
nem mehet oda, továbbá Magyarországról nem indulhat ki támadás másik
ország ellen”. Ez a kárpátaljaiak érdeke
is, mert az a fegyverszállítmány, amely
átlépi a határt, potenciális célpont – tette hozzá.
Semjén Zsolt kitért arra, hogy az emberélet a legfontosabb, de a gazdasági
kérdések között fontos látni: ennek a
háborúnak az árát nem fizethetik meg a
magyar emberek. Magyarország ezért
mindenben, a szankciókban is együttműködik az Európai Unióval, de fontos számára, hogy ne szenvedjen kárt
a gázszállítás és az atomerőmű építése – közölte. A hazánkba Ukrajnából
érkező menekültekkel összefüggésben elmondta: mindenkiről gondoskodnak, nincs felső korlát, a kormány
szorosan együttműködik karitatív
szervezetekkel.
Semjén Zsolt köszönetét fejezte ki a
magyar társadalomnak a menekültek
megsegítése érdekében létrejött ös�szefogásáért, egyúttal arra kérte Márki-Zay Pétert, ne „instrumentalizálja”
a kárpátaljai magyarokat. A baloldal
kormányfőjelöltjének az az egyébként

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.

Magyarországon ezMegjelent
másként
Ferenc
pápa Laudato si´
van. A kormány kezdetű
elmondja,
enciklikája
milyen
ért el,
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen iseredményeket
védekezni kell
vagyis egyebek mellett szól
a 13. havi nyugdíj visszaállításáról, a családosok személyi jövedelemadójának vis�szaadásáról, a 25 év alattiak
személyijövedelemadó-mentességéről, a másik oldalon
azonban nem jövőkép, hanem
a Gyurcsány Ferenc fémjelezte múlt van – jegyezte meg.
Semjén Zsolt hozzáfűzte:
„láttuk, mit csináltak, láttuk,
amint államcsődbe vezették
az országot, láttuk, amikor a
gazdaságnak 7 százalékos volt
a visszaesése, 12 százalékos
volt a munkanélküliség, közel
Az egyik a jelené és a jövőé, ez a ke- egymillió embernek nem volt állása”.
resztény, nemzeti, polgári oldal Orbán
„Ma több mint 7 százalékos a gazViktor vezetésével. Ezzel szemben áll dasági növekedés, és nem a munkaa kommunistáktól a fasisztákig terje- nélküliség, hanem a munkaerőhiány a
dő konglomerátum, amelynek a való- probléma. Egymillió új munkahelyet
di vezetője Gyurcsány Ferenc. Ezt a teremtettünk, s megszabadultunk a
konglomerátumot egy dolog, az Orbán Nemzetközi Valutaalaptól” – sorolta az
Viktor elleni gyűlölet tartja össze, ami- elért eredményeket.
nek hátterében a keresztény civilizáció
Szászfalvi László (KDNP), Somogy
és a nemzeti szuverenitás iránti ellen- 2. számú választókörzetének a válaszszenv van” – mutatott rá. „Azt láthat- táson újrainduló képviselője arra hívta
tuk, ők hogyan kormányoznak, ezért fel a figyelmet, hogy április 3-án nemmindenkit arra kérek, emlékezzen és csak országgyűlési választások leszhallgasson a józan eszére” – mondta a nek, hanem akkor kerül sor a gyermekkormányfőhelyettes.
védelmi népszavazásra is.
A politikus úgy vélte, „normális köA politikus bejelentette, hogy a
rülmények között” a választások előtt kormány döntött a nagyatádi gyógya kormány képviselői az elért eredmé- fürdő fejlesztésének, bővítésének 1,2
nyekről beszélnek, az ellenzék a jövő milliárd forintos első üteméről, s a
víziója tekintetében elmondja, milyen támogatási szerződést napokon belül
programja van, mit szeretne elérni, de aláírják.
Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

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

alaptalan mondata, hogy a kárpátaljai magyarok oroszbarátok, veszélybe
sodorhatja őket – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes. Hozzátette: a
kárpátaljai magyarok mindig törvénytisztelő ukrán állampolgárok voltak,
azok ma is, és magyar nemzetiségűként, sok esetben magyar állampolgárként az unióban természetes kisebbségi, oktatási és nyelvi jogaikkal
akarnak élni.
A teljes jogú magyar állampolgárságnak köszönhető, hogy sok kárpátaljai magyar férfi ma nem golyófogó
ebben a háborúban, korábban át tudott jönni a határon, illetve elő tudta
készíteni Magyarországra jövetelét –
közölte.
Semjén Zsolt az április 3-ai parlamenti választásokról azt mondta: két
politikai oldal áll egymással szemben.

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 –

Gastroblues 30: Paks és a fesztivál is segíti a kárpátaljai Visket
Paks segélyekkel, a Gastroblues Fesztivál jótékonysági koncerttel támogatja a háború miatt nehéz helyzetbe került kárpátaljai Visket – hangzott el a
30. Gastroblues közelmúltbeli budapesti sajtótájékoztatóján.
„Tartós élelmiszerekből, tisztálkodási
cikkekből, matracokból álló szállítmányokat juttattunk el Paks testvértelepülésére, Viskre. Pakson és Tolna
megyében szállást adunk a háború elől
menekülőknek. Emellett hozzájárulunk
a város és a fesztivál támogatásával
megépült viski magyar óvoda fenntartásához” – mondta Süli János (képünkön), a Paksi Atomerőmű bővítéséért
felelős tárca nélküli miniszter és Szántó
Zoltán, a város alpolgármestere.
Kovács Antal, a Gastrobluest támogató MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
kommunikációs igazgatója, olimpiai
bajnok cselgáncsozó arról beszélt, hogy
számos ukrán és orosz barátja, egykori

versenyzőtársa van, és reméli, hogy a
háború véget ér a nyári paksi fesztiválig.
A jubileumi Gastroblues június
27-től július 4-ig tart majd. Gárdai
Ádám szervező elmondta, hogy öt
helyszínen ötven koncertet tartanak
egy hét alatt nagyszínpadon, templomban és szabadtéren, és megrendezik a hagyományos főzőversenyt
és borbarát találkozót. A fesztiválon
harminc borász kínálja nedűit.
A fesztivál felvezetéseként korábbi paksi koncertek anyagaiból Best of
Gastroblues címmel DVD-k és CD-k
jelennek meg, ezeket márciustól májusig mutatják be Pakson és a fővárosban.
MTI
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Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

3700 négyzetméteres sportcsarnokkal
gazdagodott az újbudai gimnázium
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 –

Az új épületet
Bérczi László Bernát ciszterci apát
áldotta meg. Az apát
köszöntőjében úgy
Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
fogalmazott: „előkezdetű enciklikája
deink bátorságának
zetszennyezés ellen is védekezni kell
és hitének talaján
állunk ma itt”. Azt
mondta, nagyot kellett álmodni, amikor a rend az XX.
század elején, „egy
égszakadással jelSimicskó István és Gulyás Gergely, valamint Bérczi L. Bernát zirci
lemzett történelmi
apát, Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes
korban” elindította
elnöke és Drabos Erik ügyvéd, az apátság jogi képviselője
budapesti iskoláját,
(Fotó: MTI / Soós Lajos)
de hajtotta őket a
Az állam a kötelességét teszi, amikor támo- hit, hogy a jó célhoz megadatik a kegyelem
gatja a következő nemzedékeket nevelő in- és minden szükséges földi eszköz. Hozzátettézményeket – jelentette ki Gulyás Gergely te: nagyot álmodott az apátság 2017-ben is,
Miniszterelnökséget vezető miniszter a Budai amikor az új sportcsarnokot tervezni kezdte.
Ciszterci Szent Imre Gimnázium új, 6,5 mil- Elmondta: az iskola „régóta görgetett probléliárd forint kormányzati támogatásból épült mái” a sikeréből fakadtak, az eredetileg 600
sportcsarnokának átadásán március 18-án. főre és heti két testnevelés órára méretezett isAz sportközpont alapkövét még 2018 már- kolaépületet az utóbbi 20 évben egyértelműen
ciusában tették le, s az új létesítményt most kinőtte az intézmény.
vehették birtokba az iskola diákjai. Az átadó
Ehhez az álomhoz csatlakozott a kormány,
ünnepségen jelen volt Simicskó István, Újbu- három kormányrendelettel összesen 6,5 millida országgyűlési képviselője is.
árd forinttal támogatva az új épület megvalóGulyás Gergely kiemelte: egy olyan magas sítását. Az új sportcsarnokkal az összes sportszínvonalú oktatási intézmény fejlesztése, teret az iskolán kívülre helyezve a gimnázium
mint a budai ciszterci gimnázium, éppúgy ér- „fellélegezhet” – mondta Bérczi László Berdeke az országnak, Budapestnek, mint ahogy nát. A sportcsarnok átadása a Miniszterelnökmagának az iskolának. A miniszter megkö- ség és a gimnázium csapatának futballmérkőszönte a ciszterci rendnek, hogy az iskola zésével zárult.
működtetésével hozzájárulnak ahhoz, hogy
A 3700 négyzetméteres sportcsarnokot
hosszú távon is legyenek, akik „nemzetben Peschka Alfréd tervezte. A neobarokk iskolagondolkodnak”, akiknek egyéni sorsukon túl épületet és – a Villányi út felől nézve – a bal
a nemzet, az ország sorsa is fontos.
oldalán elhelyezkedő, modern, látszóbeton
Azt is megköszönte a rendnek, hogy olyan homlokzatú sportcsarnokot egy üveghíd köti
iskolát működtet, ahova sok szülő íratja be szí- össze. A sportcsarnok földszintjén egy két
vesen a gyermekét. Hozzátette: a rendszervál- szint belmagasságú kézilabdapálya, valatoztatás óta nagy utat tettek meg az egyházi is- mint – egymás fölött elhelyezve – két normál
kolák. Büszkék lehetnek arra, hogy a kormány belmagasságú edzőterem található. A felső
nem tudta úgy növelni az egyházi fenntartású szinten szintén egy – az alsónál nagyobb –
iskolák számát, hogy ne legyen ezekben még sportpálya van, százötven fős lelátóval. A
mindig nagyobb túljelentkezés, mint amekkora mosdók, öltözők, tanári szobák a földszinaz államiakban van. Gulyás Gergely szólt arról ten és az első emeleten lettek kialakítva. A
is: az oktatáshoz hozzátartozik a mindennapos sportcsarnok építésével párhuzamosan az
testedzés is, ezért ragaszkodik a polgári kor- iskolaépület korábban sportfunkciót ellátó
mány következetesen a mindennapos testneve- helyiségeit ebédlővé, könyvtárrá, illetve tanlés feltételeinek biztosításához az iskolákban.
termekké alakították át.
Simicskó István, a XI. kerület KDNP-s
A budai ciszterci gimnáziumot 1912-ben
országgyűlési képviselője arról beszélt: az új alapította a rend, az oktatás ekkor a fővárossportcsarnokkal és a gimnázium mellett lévő tól – ideiglenesen – megkapott tantermekben
Szent Imre-templom felújításával megszépült folyt. Az iskola Villányi úti épületének alapkövét
Újbuda szíve. A kerület büszke arra, hogy 1927-ben tették le, a Wälder Gyula által tervezett
ilyen épületegyüttese van, és büszke a cisz- épületet két évvel később adták át. A gimnázium
terci gimnáziumba járó diákokra is – mondta, néhány év alatt az ország egyik legjobb középishozzátéve, tapasztalatai szerint az egyházi is- kolájává vált, az 1940-es évekre a tanulólétszám
kolákban végzett fiatalok hite és értékrendje is elérte a nyolcszázat. A kommunizmus idején a
stabil. A KDNP frakcióvezetője szólt arról is: ciszterci rendtől elvett intézmény József Attila
a sport fontos eszköze a nevelésnek, formálja Gimnáziumként működött. A rendszerváltás
a gyerekek jellemét, „fair play-re”, sportsze- után, 1992 szeptemberétől volt ciszterci osztály
rűségre nevel. „Ha pedig a sportból áthozzuk a gimnáziumban, 1997-ben pedig újraindult a
a sportszerűséget a mindennapjainkba, akkor Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium. Az isemberibb életet élhetünk” – tette hozzá Si- kolának jelenleg kilencszáz diákja van.
micskó István.
MTI

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 –
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Simicskó István:
Átgondolt, szakszerű
tervezés az egészségügy
területén is
A legfejlettebb orvostechnikai eszközökkel, valamint egyedülálló informatikai és technológiai rendszerrel szerelik fel
a Dél-budai Centrumkórházat, amely nemcsak a fővárosiak, de az agglomerációban élők számára is könnyen megközelíthető lesz – erről is beszélt a Magyar Hírlapnak adott
március eleji interjújában Simicskó István.
Az újbudai Dobogóra tervezett Dél-budai Centrumkórház a tervek szerint nemcsak
a budapesti, de a körzeti agglomerációs
településeken
élők, összesen 1,2 millió ember egészségügyi ellátását javíthatja a jövőben – mondta a
lapnak nyilatkozva Simicskó
István, Újbuda országgyűlési képviselője. Hangsúlyozta: óriási jelentőségű, hogy
hamarosan Újbudán épülhet
meg a Dél-budai Centrumkórház. Egy modern, 21. századi
egészségügyi központ jön létre
azzal a céllal, hogy a betegek
magas színvonalú, hatékony
és gyors ellátásban részesülhessenek.
A hatalmas intézményben
napi 24 órában háromszáz
gyermek- és szülészeti ágy,
emellett további kilencszáz,
akut ellátást biztosító férőhely várja majd az ellátásra
szorulókat – közölte a KDNP
parlamenti
frakcióvezetője.
Hozzáfűzte, a legfejlettebb
orvostechnikai eszközökkel,
valamint egyedülálló informatikai és technológiai rendszerrel szerelik fel a kórházat. Az
épületegyüttest úgy alakítják
ki, hogy a változó orvosi követelményeknek is meg tudjon
felelni, illetve magzati műtők
és robotsebészeti helyiségek is
helyet kapnak majd a centrumkórházban.
A tervezésnél az is fontos
volt, hogy egy már meglévő
kórház átalakításával nem
lehetett volna a tervezett ös�szes funkciót maradéktalanul
elérhetővé tenni a lakosság
számára egy helyen, ám ezzel
a beruházással mindez kön�nyen megoldható lesz – mutatott rá a kereszténydemokrata politikus. Kiemelte, hogy
egyedülálló módon, robotizált
technológiával szerelik fel az
intézményt, ami tulajdonképpen egész Dél-Buda egyetlen
általános profilú kórháza, a
Szent Imre Kórház közelében
épül majd fel a XI. kerületben,

ezzel nagyban hozzájárul a
színvonalas és szakszerű ellátás biztosításához a régióban.
Simicskó István felidézte,
hogy még honvédelmi miniszterként ő is lobbizott azért,
hogy a választókerületében valósulhasson meg a beruházás,
hiszen az infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetően tovább fejlődhet Újbuda. Az M1es és M7-es autópálya bevezető
szakasza melletti területre tervezett komplexum kiváló közlekedési lehetőséget biztosít
majd mindenki számára, így
nemcsak a budapesti, de a körzeti agglomerációs települések,
többek között Törökbálint,
Páty, Érd, és Budaörs lakossága is könnyedén megközelítheti
majd a kórházat.
„A kormány átgondolt és
szakszerű tervezést folytat az
egészségügy területén is, az
új centrumkórház kapacitását
az érzékelhető társadalmi folyamatok figyelembevételével
alakítják ki, különös tekintettel a Budapest környéki agglomeráció lakosságszámának
emelkedésére” – hangsúlyozta
a kereszténydemokrata képviselőcsoport vezetője.
Megjegyezte,
érdemes
összevetni a jelenlegi jobbközép–konzervatív kormányzat
és a korábbi baloldali kormányok idején az egészségügyet
jellemző folyamatokat. „Míg
a 2010 előtti időszakban kormányzati elképzelésként a
fizetőssé tett egészségügy
jelent meg, kórházi napidíjat
és vizitdíjat kellett fizetnie a
betegeknek az ellátásért, ma
már a hálapénz fél évszázados káros intézményét is
kivezettük a Magyar Orvosi
Kamarával
együttműködve” – emlékeztetett Simicskó
István. Kitért arra is, hogy
a koronavírus-járvány ideje
alatt soha nem látott, átfogó,
komoly
orvosbérrendezés
történt, és az egészségügyi
dolgozók is számottevő béremelést kaptak.
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A felszámolandó megyerendszer:
dióhéjban a Bach–Gyurcsány-tervről

S-JÚNIUS

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Érdekes interjút közölt a napokban Wittinghoff Tamással, a baloldali koalíció
önkormányzati felelősével a Népszava.
Budaörs polgármestere ellenzéki győzelem esetére az ezeréves megyerendszer
felszámolását valószínűsítette. Klas�szikusokat csak szó szerint! „Szükség
van a megyékre?” – kérdezi a beszélgetés végén az újságíró, mire Wittinghoff: „Ebben nem értünk teljesen egyet
a szakértőkkel, akik azt mondják, hogy
erre a középszintre szükség van a magyar önkormányzati rendszerben.”
Nem kérdés, hogy egy harminc éve
hivatalban lévő, sikeres polgármesterre
szakmai kérdésekben akkor is érdemes
odafigyelni, ha eközben nem szimpatizálunk a politikai nézeteivel. Mi több,
a beszélgetésben kifejezetten vállalható gondolatok is elhangzanak, például
akkor, amikor Budaörs első embere az
önkormányzati jogkörök mellett érvel.
„A felsőbb szinteken minden kérés
csak utálatos feladat, az ügyintézők
nem érzékenyek az egyéni bajokra,
ezért nem is kreatívok a megoldásukban” – ez a mondat akár a kereszténydemokrata alapelvnek számító szubszidiaritás gyakorlati magyarázataként is
ott szerepelhetne valamelyik jobboldali
kiskátéban. (Még akkor is, ha tudjuk:
a liberálisok inkább csak ellenzékből
bővítenék az önkormányzati hatásköröket, kormánypozícióban ez már kevésbé fontos számunkra.)
Ami viszont a megyerendszerre vonatkozó, fentebb idézett megjegyzést
illeti, ösztöneink és tapasztalataink azt
súgják, hogy ez esetben ne a tapasztalt városvezetőt, hanem az SZDSZ-es
politikust lássuk Wittinghoffban. Az
ezeréves, Szent István által kiterjesztett megyerendszer ugyanis olyannyira
szerves tartozéka a magyar történelemnek és közéletnek, s ami még ennél is
lényegesebb, nemzeti identitásunknak
és önképünknek, hogy felszámolása –
legyen éppen bármilyen a közigazgatási funkciója – még csak föl sem merülhetett a magyar történelemben.
Két esetet kivéve. Az egyik a Bachrendszer közigazgatási reformja, amikor is a Magyar Királyság egy részét
leszakították, a maradék országot
pedig öt nagy kerületre (vagy ahogy
ma mondanánk: régióra) osztották. A
másik eset a Gyurcsány-kormányhoz
kapcsolódik: 2006-ban ugyancsak
régiók váltották volna fel a megyéket, ám ehhez végül nem volt meg a
szükséges kétharmados parlamenti
többség. Valószínűleg nem tévedünk,
ha a megyerendszer felszámolását
mindkét esetben a magyar karakterre
mért csapás szándékával kapcsoljuk
össze. A Bach-rendszer brutálisan
elnyomta, míg a Gyurcsány-kormány

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 –

tós visszaszorulását, valamint a balliberális tömb – azon belül is elsősorban
Megjelent Ferenc
a Gyurcsányhoz kötődő ultraliberális,
pápa Laudato si´
globalista vonal – több ciklusra
szókezdetű enciklikája
ló bebetonozását
vetítette
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell előre. Mint
tudjuk, az ilyen időszakok mámorosan
őszintévé teszik azokat, akik normálisabb időkben csupán az íróasztalfióknak írják eszement gondolataikat. A
Magyar Nemzet cikkének témája a falu
jövője volt; a beszélgetésben a „védegyletes” Lányi András és az SZDSZ-es
Mihály Péter közgazdász is részt vett.
Az alábbi szövegrészt bizonyára sokan
ismerik a jobboldalon.
„Lányi András: – Bizonyított, hogy
az a falu, ahol az iskolát bezárják, megszűnik – ugyanis a szülőkorú felnőtt laMagyarország megyéi és a főváros – 2022-ben. Ha győz az ellenzék,
kosság tíz éven belül elköltözik.
megszűnnének?
Mihályi Péter: – Költözzön el.
közjogilag kitagadta, rendőreivel peA Járásinfó nevű kormányzati táMagyar Nemzet: – Szűnjön meg a falu?
dig megverette a magyarokat. Jól tud- jékoztató honlap szerint a járások „a
Mihályi Péter: – Persze. Középkori
juk, hogy hazánkban a liberalizmus fővárosi és megyei kormányhivatalok hagyomány, miért kéne fenntartani?
lényegében a nemzettel szembeni el- szervezeti egységeként biztosítják az Egész Nyugat-Európában nincs falu.
lenérdekeltséget fejezi ki. Ezért aztán államigazgatási szolgáltatásokhoz való A magyar települések többsége hárommagától értetődőnek is tekinthetjük, gyors és könnyű hozzáférést az állam- száz fősnél kisebb, életképtelen.”
hogy a balliberális választási koalíció polgárok számára”, s mivel „a KorMihályi az interjú idején nem ma– igaz, egyelőre még csak egy Wit- mány célja az állampolgárokhoz közeli gányos gondolkodó volt, hanem a
tinghoff-interjú farokrészébe rejtve ügyintézés lehetőségének kibővítése, Gyurcsány-kormány Államreform Bi– programszerűen is napirendre vette a helyi szinten intézhető ügyek köre zottságának a tagja, amelynek épp a
a Bach–Gyurcsány-féle közigazgatási folyamatosan bővül”. Ennek jegyében közigazgatási átszervezés volt az egyik
koncepciót.
2017-ben a fővárosi és megyei kor- feladata. Az ellenzék jelenlegi témaVisszatérve az interjú tartalmára, mányhivatalok által ellátott több mint felelőse, Wittinghoff kisvárosi polgára beszélgetésben egy másik destruk- ezer hatáskör mintegy 80 százaléka mesterként nyilván nem engedhet meg
tív javaslat is elhangzik. Mindössze került át a járási, illetve fővárosi kerü- magának a fentihez hasonló, leginkább
egy tőmondatról van szó, miszerint leti hivatalokhoz. Amennyiben tehát a a Ceausescu-rendszer falupolitikájára
„a járások feleslegesek”. A járás, ez a balliberális pártok kormányra kerülné- emlékeztető kijelentéseket. A megyesajátos magyar közigazgatási forma nek, és Kádár Jánosék nyomdokaiba és járásellenes víziók esetében azonban
a késő középkortól alakult ki, szerves lépve ismét megszüntetnék a járásokat, már ugyanaz az SZDSZ-es szellemvifejlődés eredményeként. Nevük onnan azzal nem csak az egyik legrégibb ma- lág dereng föl a mélyből.
eredt, hogy annak központját bármely gyar intézményrendszert, hanem az
Ami pedig a legmagasabb szintet,
érintett településről egy napi járással el állampolgári ügyintézés legfontosabb vagyis magát az államot illeti – ha már
lehetett érni, vagyis a járás – méreténél fórumát is felszántanák.
az előbb szóba hoztuk a nagyhatalmi
fogva – mindig az egyszerűbb, hétközVan azonban egy, a közigazgatási beavatkozás lehetőségét –, meg kell
napi ügyek könnyebb elintézhetőségét, szempontoknál komolyabb vonatko- még említenünk a föderatív Európa
vagy ahogy ma mondanánk, a polgár- zása is a Népszava-interjúból kiraj- vízióját, ami ma az egyik legkomolyabb
barát ügyintézést szolgálta. A járások zolódó elképzeléseknek. Ha abból politikai veszélyt jelenti az államokra
sokszor az adott térség természeti, gaz- indulunk ki, hogy az ellenzéki reform- nézve. Jelenleg az Európai Egyesült
daságföldrajzi vagy néprajzi határait szándékok motivációja – politikai krédó- Államok létrehozásának legnagyobb
követték, s integráló szerepet játszottak jából adódóan – az önazonosságunk akadálya nem az amúgy gyakran téta helyi lakosság életében.
részét képező intézményeknek a lerom- ova és hezitáló Brüsszel, hanem a két
Az első világháború kitörésekor a bolása, akkor felmerül a kérdés: meg- „renitens” tagállam, Magyarország és
járások száma Magyarországon 442 történhet-e, hogy kormányváltás esetén Lengyelország szuverenista eltökéltvolt a teljes Magyar Királyságon belül, a megyék szétverését (természetesen sége. Ha ez az irányvonal Budapesten
Horvát-Szlavónországgal együtt pedig a költséghatékonyság és a korszerűség vagy Varsóban megbukik, az uniós
meghaladta az ötszázat. A trianoni or- ürügyén) a kistelepüléseknek vagy akár projektgazdák valószínűleg gyorsan
szágcsonkítás után a számuk mintegy az államnak a felszámolása kövesse?
lecsapnak a kínálkozó pillanatra, és a
150-re, a kommunizmus alatti ös�Túl azon, hogy ennek gyakorlati ki- hasonló gondolkodású tagállamokkal
szevonások miatt pedig alig több mint vitelezéséhez egy kőkemény diktatúrá- szövetségben, erőltetett menetben vényolcvanra csökkent. A járási rendszert ra, valamint külső nagyhatalmi segít- gigviszik a kontinens politikai egyesí1983-ban szüntették meg, amit az Or- ségre lenne szükség, ne higgyük, hogy tésének a programját.
bán-kormány három évtizedes szünet egy ilyen vágyak nem fogalmazódtak
Ne legyenek kétségeink: egy ilyen
után, 2013-ban állított vissza. Jelenleg még meg a balliberális bugyrokban. esetben a Mihályi Péterek, Wittinghoff
– ha nem számítjuk a szintén hasonló Idézzük csak fel a Magyar Nemzet Tamások, Márki-Zay Péterek és Gyurközigazgatási funkciókat ellátó buda- 2006. július 1-jei, hétvégi számának csány Ferencek aligha állnak majd meg
pesti kerületeket – 174 járás van az or- elhíresült interjúját! Akkor egy olyan a megyehatároknál.
szágban.
időszakot írtunk, amely a jobboldal tarKovács Erik
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 –
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Kereszténydemokrata
Estek vidéken is!

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 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 Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
rendszeresen szervez nagy sikerű Kereszténydemokrata Esteket a fővárosban. Ezt a modellt az
év elején kiterjesztettük különböző vidéki helyszínekre is, az ottani kereszténydemokrata szervezők nagy örömére.
Telkiben Schanda Tamás, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese és Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő, a
KDNP frakciószóvivője beszélgettek a népes
publikummal.
Szolnokon a meghívott főelőadó Azbej Tristan,
az üldözött keresztények megsegítéséért felelős
államtitkár volt. Az összegyűlt szép számú közönség megismerhette a világszinten egyedülálló Hungary Helps! – Magyarország Segít Prog-

ram eredményeit. Magyarország humanitárius
segítségnyújtási és fejlesztési programja helyben
segít a bajba jutottaknak, oda viszi el a segítséget, ahol a legnagyobb a szükség. Ma a világon
340 millió embert üldöznek keresztény hite miatt, ez a legüldözöttebb vallás.
Gyomaendrődön „Szakkérdések a nyugdíjról”
címmel a nyugdíjasokat és nyugdíjba készülőket
érintő kérdésekről tartott előadást Hulák Zsuzsanna ny. főosztályvezető, nyugdíjszakértő, az
Idősek Tanácsa tagja.
A tatai Rendházban Dömötör Csaba államtitkár,
Bencsik János fideszes országgyűlési képviselő és
Michl József polgármester tekintették át a polgári értékrend mentén az aktuális közéleti kérdéseket. A találkozó második felében a Neszmélyi

borvidék is bemutatkozott a szép számban megjelenteknek.
Végül, de nem utolsósorban Nagykanizsán – a
Pro Civitate Dei Egyesülettel való társszervezésben – Hölvényi György kereszténydemokrata
EP-képviselő osztotta meg gondolatait Európa
jövőjéről a nagy számú érdeklődővel. Köszönjük
mindenkinek, aki megtisztelte rendezvényeinket!
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

A címben jelzett – Lukács evangéliumából kölcsönzött – idézet szolgált a Kereszténydemokrata Néppárt hagyományos hálaadó szentmiséjének mottójául. Az istentiszteletet Bábel Balács Kalocsa–kecskeméti érsek celebrálta február 27-én a kalocsai Nagyboldogasszony-főszékesegyházban. A résztvevő
kereszténydemokrata kormánytagok, országgyűlési képviselők és más kereszténydemokrata tisztségviselők és párttagok a kalocsai szentmisét nemzetünkért ajánlották fel. Az alábbiakban Bábel Balázs érsek homíliája, illetve Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke szentmisét követően
elmondott köszöntő szavai olvashatók.
FORRÁS: AA

Bábel Balázs:

Szentmise a hazáért
Főtisztelendő Püspök és Pap testvérek, tisztelt Közéletünk Elöljárói,
Krisztusban szeretett Testvéreim!
Történelmi helyen és történelmi
időkben vagyunk. Itt több, mint 1000
év emlékezete vesz körül bennünket:
a Szent István korabeli templom, a
középkori és amelyben most ünneplünk. Elénk jönnek történelmünk
nagyjai: Szent Asztrik érsek; Csák
Ugrin, aki a muhi csatában halt meg,
innét indult; Tomori Pál, aki a mohácsi csatában vesztette életét, de a
későbbiek is emlékezetessé válnak a
magyar történelemben. Nádasdy Ferenc, aki üdvözli a szabadságharcot,
nemzeti zsinatot hív össze, ezért egy
ideig bujdosnia kellett; Várady Lipót
érsek, aki belehalt Trianon következményeibe a szó szoros értelmében; aztán Grősz érsek, aki az 50-es
években börtönt viselt. Itt vannak a
mi emlékezetünkben és itt vannak a
mi közösségünkben, hiszen valamiképpen a szentek közössége rájuk is
vonatkozik.
De történelmi időkben is vagyunk
itt. Úgy gondoltuk, hogy békésen
emlékezhetünk majd az aranybulla
800. évfordulójára, melyet 1222. április 24-én adtak ki. A 7 példányból
egyet a kalocsai érsek, Csák Ugrin is
kapott.
Aztán a történelmi idők vonatkoznak a közeljövőnkre. Sorsfordító
választás előtt állunk. Nem csak politikusokat, kormányt, hanem az erkölcsi rendnek is a választását tűzzük
ki a gyermekvédelmi törvénnyel. S
itt van ez a háború, amelynek félelme egyre nagyobbá válik még a mi
szívűnkben is, nemkülönben Ukrajnában élő magyar testvéreinknek,
vagy az ottani embereknek. A Szentírás szavaiba kapaszkodunk, az Isten
igéjébe.
A mostani evangéliumi szakasz Lukács evangélistától hozza a hegyi beszédet, a Máté-féle forma azt mondja,
nyolc boldogságban boldogok a békességszerzők, őket Isten fiainak fogják
hívni. Nem a békességesek csupán,
hanem a békességszerző, ’εἰρηνοποιοί’
– így van a Biblia eredeti szövegében.
Vagyis ezért munkálkodni kell, mert
Jézus korában is a rómaiak gyakorlata
volt: ’Si vis pacem, para bellum’ (Vegetius Renatus) – azaz, ha békét akarsz,
készülj a háborúra.

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.

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

Ez a világ békessége.
Az Úr Jézus különbséget tett a világ békéje és a saját békéje között. A
világ így próbálja megoldani, hogy
olyan erős fegyveres módon akarja
a biztonságot megvalósítani, hogy az
inkább csak fegyverszünet.
Mint ahogy halljuk, küldik a fegyvereket Ukrajnának.
A keresztény embernek a jézusi
módot kell választani, a békességszerzést, és ebben benne van minden
lehetséges módja a diplomáciának,
az emberi szónak, az agresszió ördögi köréből való kikerülésnek. Az
ő békéje, mint ahogy Szent Ágoston
mondja, a rend nyugalma Istennel,
embertársainkkal és önmagunkkal.
És azért mondja azt, hogy ők Isten
fiai lesznek, akik a békességet szerzik, keresik, megvalósítják, mert
hasonlítanak ahhoz a Krisztushoz,
aki békét hozott, és hagyott az ő követőinek. Bár azt mondta, a világban
üldözést szenvedtek, de ’bízzatok, én
legyőztem a világot!’ A belső békét
adja nekünk, illetve azt a lehetőséget,
hogy keressük meg a békés megoldások mindegyikét!
Ez a mi feladatunk! A békességszerzők feladata, hogy Isten fiainak
hívassunk, hasonlók legyünk ahhoz,
aki békét hozott, és kiváltképpen
egyedüli módon, az Isten fia volt.
S aztán itt van a mai Evangélium.

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 –

Jézusnak mindegyik mondása szinte
szállóigévé vált: vak vezet világtalant; mind a kettő gödörbe esik; észreveszed a másik szemében a szálkát, magadéba a gerendát – és aztán
mondja, hogy a jó fa jó gyümölcsöt
terem, a rossz fa rossz gyümölcsöt.
Ez akkora segítség nekünk, keresztényeknek, amikor választunk – miképpen és milyen módon. Szent Pál
apostol mondja a Tesszalonikai levélben, hogy: „Vizsgáljatok meg mindent, és tartsatok meg mindent, ami
helyes.” 1Thessz 5,21.
Nem elítélünk, de kritikai érzékünk
van, és különbséget teszünk a jó és a
rossz között. A mai világunknak egyik
nagy bűne az, hogy nem tesz különbséget a jó és rossz között – ezt már a
20-as években Julien Benda megírta
egy tanulmányában, az Írástudók árulásában –: azt mondják az emberek a
jóra, hogy rossz, a rosszra meg jó.
Különbséget kell tennünk egyéni és társadalmi életünkben. Joseph
Cardijn a munkás ifjúságnak nagy
apostola volt a XX. században, és
arra tanította a munkás ifjakat, hogy
ezt a 3 imperatívuszt jegyezzék meg:
„Láss, ítélj, cselekedj!” – ez mindig
érvényes, hogy hogyan döntünk, miként választunk.
Kérdezhetnénk, az Úr Jézus milyen
gyümölcsökre gondolt, amikor a jó fa
gyümölcseiről beszélt? Olvasnunk

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 –

kell a Szentírást, olvasnunk kell a pápai enciklikákat.
Varga László nagy alapítója, XX.
századi egyénisége volt a Kereszténydemokrata Néppártnak, ő összefoglalta a keresztény közéletiségnek,
a kereszténydemokrata közéletiségnek a 10 parancsolatát. Mivel mélyen
hívő ember volt, ezeket a Szentírásból, a pápai tanításokból és az egyéb
egyházi tanításokból állította össze,
ennek a vezérszavai a következők:
„érvényre kell juttatnunk a keresztény tanítást a közéletben”.
Ez önmagában elég volna, hiszen
a keresztény tanítás szinte mindenre kiterjed, ami az embert érintheti.
Krisztusi szemüveget ad neki, ha az
evangéliumot olvassa, hogy mit kell
tenni egyes esetekben és aztán mondja, az emberi méltóság az, amit az Isten adott az embernek a védelmére.
És ez a LMBTQ-mozgalomtól kezdve a politikai mozgalmakra is egyformán vonatkozik.
„A család védelme” – jaj, de nagy
időszerűsége van! A szociális igazságosságra való törekvés – annak is van
már egy külön fejezete az egyház tanításában –, az irodalom, tudomány,
művészetek támogatása. Hiszen az
ember nem egy materialista lény, hanem Istenre nyitott lelkű ember, amit
a tudomány, a művészet, az irodalom
elő tud segíteni. S aztán hirdeti azt,

H AZÁNK
AZÁN

lehet megismerni”

Fórum
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Parkoló volt,
közösségi
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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.

hogy kerülni kell a szélsőséges ideológiákat, legyen az jobb vagy baloldali ideológia.
A keresztény ember mindig keresi
józan értékítélettel, mi az, ami IsMegjelent Ferencis jó. Aztán
tennek és az embernek
pápa Laudato si´
hirdette azt, hogy
a médiumoknak
kezdetű enciklikája
azellenigazságot
zetszennyezés
is védekezni kellkell szolgálnia, hiszen
éppen ennek áldozata a mai ember.
Olyan információs áradatban él, hogy
nehéz egy hétköznapi embernek, de
még egy politikusnak is megtalálni
az igazságot. S hirdette, hogy azt kell
közvetítenünk, ami igaz! „Mert mit
ér a szó, ha nem igaz! Mit ér a szó,
ha nem vigasz!” Ilyesfajta tanításokat
olvashatunk.
S ami most különösen is időszerű,
hogy a szomszéd népekkel törekedjünk a békességre, de mindenképpen
óvjuk azt és keljünk védelmére a kisebbségben élő magyar testvéreinknek! Ezzel is nemzetünknek szolgálunk.
Van tehát olyan támpontunk, olyan
iránytűnk, amikor választani kell
majd, hogy milyen szempontok alapján válasszunk a jó és a rossz között!
Nehéz idők várnak ránk! Egyre nehezebbek, eldurvult világban élünk.
Barankovics István – én ezt családi
hagyományból tudom, apám személyesen hallotta még az egyik utolsó
KDNP-s nagygyűlésen, igaz akkor
„néppárti” nagygyűlés volt –, egy
nagy történelmi tablót vázolt fel, és
így fejezte be: „Nehéz idők jönnek!”.
De embernek lenni az embertelenségben annyit tesz, mint hasonlítani
Isten képére. Ez a keresztény méltóságnak az őrzése és védelme. S az Úr Jézus, a jó fa és rossz fa gyümölcsei után
szól arról, hogy a szív bőségéből szól a
száj, hogy milyen a mi beszédünk.
Szent Jakab apostol, aki külön kitér arra a levelében, hogy nagyon
vigyázzunk a nyelvünkre, hogy hogyan szólunk. És hozzáteszi, hogy
aki szavában nem vét, az tökéletes
ember.
Hát igen! Nehéz szavunkban tökéletesnek lenni, de azzal is meg
tudjuk mondani, mutatni, hogy nem
vagyunk közönséges emberek, nem
süllyedünk le az alpári és közönséges beszédmódra. A stílus maga az
ember. Nekünk a keresztény ember
stílusát kell képviselnünk a beszédünkben is. Lássák meg abból, hogy
Krisztus tanítványai vagyunk.
Ezen a történelmi helyen, ebben a
történelmi órában most annyi nagy
szándék van előttünk, de imádkozzunk nemzetünkért, hazánkért, a
világ békességéért, környezetünk
békességéért, tegyük ezt szívből, és
tegyünk meg mindent, hogy ez megvalósulhasson, és így kérjük erre Isten áldását!
Ámen!
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 –

Semjén Zsolt:

Küldetés magyarnak lenni

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 –

Excellenciás Érsek és Püspök atya, Főtisztelendő atyák, Kedves Testvérek!
A Kereszténydemokrata Néppárt
immár 78 éve szolgálja a kereszténység ügyét, az egyházak szabadságának az ügyét egyfelől, másfelől
pedig a nemzeti szuverenitást, a
magyarság ügyét, és a magyar családok védelmét és támogatását. Ez a
hármas küldetés, ami végigvonul 78
esztendőn, ma is aktuális.
Keresztény civilizációnk több
szempontból is támadás alatt van.
Az egyik itt – hallhattuk érsek atyától Tomori Pál példáját, aki az életét
adta a mohácsi síkon a szuverén Magyarországért oly sok püspöktársával és sok millió magyarral együtt –,
hogy nekünk ne kelljen a saría és a
dzsihád árnyékában élni. Ugyanakkor nyugatról is látjuk a keresztényellenes propagandát, amelyik megpróbálja nevetségessé tenni vagy
nem létezőnek a keresztény értékeinket, örökségünket, életünket.
Mi elkötelezettek vagyunk a keresztény civilizáció védelme mellett,
ezért 2010 óta több mint háromezer
templomot tataroztunk ki. De nemcsak úgy, hogy kifestettünk, hanem
az alapoktól a tetőig a Kárpát-medencében háromezer templomot
újítottunk fel. Szent István-léptékű
munka volt, és 200 vadonatúj templomot is építettünk! Az egyházi oktatási intézmények aránya 6% volt
2010-ben, most 18% körül van. A
szociális gyermekvédelmi intézmények aránya 11% volt 2010-ben,
most több mint 50%. Itt szeretném
megköszönni az egyházaknak azt a
nemzetszolgálatát, amivel kiveszik a
részüket az oktatásból, az egészségügyi és a szociális ellátásból, s minden közfeladatból a magyar emberek
szolgálata érdekében.
Hasonló a helyzet a nemzeti szu-

verenitás tekintetében. Sokan vannak, akik különböző okból kétségbe
vonják a nemzetek szuverenitását,
sőt azt is, hogy a XXI. században
szükség van-e egyáltalán nemzetre.
Mi, kereszténydemokraták pontosan
tudjuk, hogy Isten az égi haza mellett földi hazát is adott nekünk. Ezért
minden magyarnak állapotbeli
kötelessége
a
hazája sorsával
törődni, hiszen
itt, a Kárpát-medencében
az,
hogy magyarnak
születtünk, nem
egy vak véletlen,
hanem a Gondviselés akarata, és
itt a Kárpát-medencében küldetés, különösen is küldetés magyarnak lenni.
Azt gondolom, hogy megcselekedtük azt, amit meg kellett cselekednünk, több mint egymillió-egyszázezer nemzettársunk vált a
kedvezményes honosítás lehetősége
által honfitársunkká és polgártársunkká. Tehát megcselekedtük a
nemzet közjogi egyesítését. A családok védelmében pedig büszkén
mondom, hogy egész Európában
Magyarországon van a legnagyobb
családtámogatás. Korábban a gyermekvállalás azonos volt a szegénységnek a vállalásával. Most olyan
családtámogatás van, amely lehetővé teszi azt, hogy minden gyermek
megszülethessen. Mert az a nemzet,
ahol nem születnek gyermekek, nem
fog fennmaradni. Ezért a gyermek
az első. De a családtámogatáson
kívül meg kell védenünk a gyermekeinket mindenfajta természetellenes devianciától, amit kívülről ránk

akarnak kényszeríteni. Itt nagyon
fontos látnunk a keresztény elvet,
amelyhez mi kereszténydemokraták
mindig is tartottuk magunkat. A bűnös emberben meg kell különböztetnünk az embert, akit szeretünk, és
a bűnt, amit elutasítunk. Ezért a mi
családpolitikánk a gyermekek védelme érdekében arra irányul, hogy
a gyermekeinket mindenfajta szexuális propagandától meg kell védeni,
mert a gyermekeknek a szexuális
nevelése csak és kizárólag a szülőre
tartozik. Ez nem a magyar kormánynak az ötlete, hanem a teremtés rendje, hogy a gyermekek felneveléséről,
értékeiről a szülőknek kell gondoskodni. A gyermek a szülőre tartozik,
nem pedig különféle, ki tudja, honnan pénzelt NGO-kra.
Érsek atya említette ezt a tragikus
háborút, ami Magyarország szomszédságában zajlik. Pontosan úgy
van, ahogy ő mondta. Számunkra,
kereszténydemokraták számára két
alapvető üzenet van e tekintetben.
Az Úr Jézus maga mondta a hegyi
beszédben, hogy „boldogok a békességszerzők, mert ők Isten fiainak
hívatnak.” Tehát mi keresztényként
természetes, hogy a béke mellett va-

gyunk. A második pedig, amit Szent
és Nagy II. János Pál pápa mondott,
hogy a béke nem pusztán a háború
hiánya, hanem az igazságosságnak a
gyümölcse. Ezért minden erőnkkel
azon dolgozunk, hogy béke legyen.
Olyan béke, ami az igazságosságon
nyugszik, és az igazságosságba beletartozik a kisebbségeknek, így a kárpátaljai magyar közösség jogainak is
az elismerése, biztosítása, hiszen ez
következik abból, hogy a kisebbségi
jogok azok emberi jogok a közösség szintjén. Az emberi jogok pedig
azért vannak, mert Isten képmására teremtettünk. Ezért ezekről nem
mondhatunk le. Ezekhez azért kell
ragaszkodnunk, mert ezek a Jóisten
által vannak számunkra biztosítva.
Tehát olyan békét szeretnénk, ami
az igazságosságon nyugszik, amibe
beleértendő a kárpátaljai magyarság
jogainak a teljes helyreállítása. Ehhez a szolgálatunkhoz adjon az Úristen erőt és bölcsességet.
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Ukrajnai háború – Semjén Zsolt
Ferenc pápa küldöttjét fogadta

S-JÚNIUS

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

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

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke március 9-én a Miniszterelnökség Karmelita-épületében fogadta Ferenc pápa küldöttjét, Michael
Czerny bíborost, az Átfogó Emberi Fejlődésért Felelős Dikasztérium ideiglenes prefektusát – tájékoztatta Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia titkára az MTI-t. A vatikáni főpap nagyra értékelte az ukrajnai menekültek támogatásában nyújtott magyar segítséget. A találkozón Azbej
Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár, a KDNP alelnöke is részt vett.
Megjelent Ferenc
FORRÁS:MTI

Michael Czerny azért érkezett Magyarországra Ferenc pápa küldötteként, hogy találkozzon az ukrajnai
háború elől menekülőkkel és az őket
segítőkkel. Semjén Zsolt tájékoztatta a bíborost, hogy a magyar állami
szervek szorosan együttműködnek
a menekültek ellátásában az egyházakkal, illetve az általuk működtetett
karitatív szervezetekkel, így a Katolikus Karitásszal és a Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal, valamint a kárpátaljai egyházmegyékkel.
A miniszterelnök-helyettes arról
biztosította a bíborost, hogy Magyarország kiállt és kiáll Ukrajna szuverenitása és a nemzetközi jog érvényesítése mellett, és hangsúlyozta, hogy
Magyarország a konfliktus mielőbbi,
diplomáciai úton történő rendezésében érdekelt.
A találkozón Semjén Zsolt beszélt a
kárpátaljai magyarokról is, kiemelve,
hogy Magyarország a jelenlegi háborús helyzetben minden, a kárpátaljai
magyarok nyelvhasználatával, anyanyelvi oktatásával kapcsolatos vitás
kérdést félretesz, és a menekültek

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.

pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

ellátásukról, a gyerekek oktatásáról,
és biztosítani akarja, hogy jogszerűen vállalhassanak munkát Magyarországon.
Michael Czerny a találkozón kiemelte, azért jött Magyarországra,
hogy közvetítse Ferenc pápa imáit
és szolidaritását a menekültekkel. A
bíboros azt mondta, a Keleti pályaudvaron személyesen is meggyőződött
arról, hogy a karitatív szervezetek és
a magyar hatóságok szervezetten látják el munkájukat.
Michael Czerny a találkozón szorgalmazta, hogy alakítsanak ki még
szorosabb, hosszú távú együttműködést a magyar kormány és a Szentszék között a menekültek megsegítésére.
A pápa küldötte ezután a magyar–
ukrán határhoz ment a Katolikus
Karitász segítségpontjára, valamit
találkozott a terület két egyházi vezetőjével, Szocska Ábel nyíregyházi
görögkatolikus megyés püspökkel és
Palánki Ferenc Debrecen–nyíregyházi római katolikus megyés püspökkel.
– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

segítését tartja elsődleges feladatának. Megjegyezte, a kormány minden humanitárius segítséget megad
az Ukrajnából menekülőknek, hiszen
Magyarország az első Ukrajnával
határos biztonságos ország, de sem
katonákkal, sem fegyver küldésével
nem akarja előidézni a konfliktus súlyosabbá válását.
Hozzátette: a kormány döntése
értelmében az ukrajnai menekültek

befogadásának nincs felső létszámkorlátja.
Semjén Zsolt tájékoztatta Ferenc
pápa küldöttét arról is: a kormány a
szükséges jogszabály-módosításokat
elvégezte, hogy a Magyarországra
menekülő ukrán állampolgárok, illetve az Ukrajnából érkező, harmadik ország állampolgárai minden lehetséges segítséget megkaphassanak.
A kormány gondoskodni kíván az
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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 –

Semjén Zsolt átadta a Magyar zászló és címer rajz- és esszépályázat díjait

Több mint 120 magyarországi, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki
és diaszpórában élő gyereket és fiatalt díjaztak a 8. alkalommal meghirdetett Magyar zászló és címer rajz- és
esszépályázaton.
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért,
egyházügyekért és nemzetiségekért
is felelős miniszterelnök-helyettes, a
KDNP elnöke, a pályázat fővédnö-
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Felelősek vagyunk a
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em – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

ke a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
székházában tartott március közepi díjátadón hangsúlyozta: bölcsen
döntött az Országgyűlés, amikor
megalkotta azt a jogszabályt, amely
kimondja, hogy legyen a nemzeti
zászlónak és nemzeti címerünknek
emléknapja.
„Az Országgyűlés ezt a napot a
nemzeti ünnephez kapcsolódva már-

cius 16-ra jelölte ki” – emlékeztetett.
A magyarságot összeköti gazdag
nyelve, kultúrája, heroikus történelme, valamint hogy magyar észjárással gondolkodik a világ dolgairól.
Emellett azonban nagyon fontos,
hogy érzelmileg is meg tudjuk ragadni a magyarsághoz való tartozásunkat, ezért fontosak a közös szimbólumok – mondta Semjén Zsolt.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet
által a Kárpát-medencében, valamint
a világban szétszórtan élő, valamen�nyi, magát magyarnak valló óvodás,
iskolás, diák és egyetemista számára
meghirdetett Magyar zászló és címer
rajz- és esszépályázatra idén összesen mintegy 2200 rajz és 50 esszé
érkezett.
A pályázók a Magyar zászló és címer témakör mellett az Aranybulla
kiadásának 800., Tamási Áron születésének 125. és Gárdonyi Géza halálának 100. évfordulójához kapcsolódó pályamunkával is indulhattak a
kiíráson.
A pályázat védnöke volt Wittner
Mária ’56-os szabadságharcos; Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára;
Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára és Szász
Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke.
A díjazottak névsora megtekinthető a www.nski.hu weboldalon.
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