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A gyermekeknek édesapjukra is szükségük van

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
Keresztény Civil Szervezetek tanácskoztak az apaszerepről

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

hazánk

A gyermekeknek az édesapjukra
ugyanolyan szükségük van, mint
az édesanyjukra, és fontos, hogy
az apák mintát adjanak számukra.
Anya és apa együtt alkotják a családot, mégis sok gyermek kénytelen
nélkülözni az édesapját; ilyenkor a
társadalomnak minden segítséget
meg kell adni az édesanyáknak –
mondta Harrach Péter, a Magyar
Kereszténydemokrata
Szövetség
elnöke a Keresztény Civil Szervezetek 13. országos fórumán Budapesten.

FORRÁS: AA

Harrach Péter (képünkön), a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke köszöntőjében
FORRÁS:MTI
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Gáboradta le.

– 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 –
Hangsúlyozta: ma Magyarországon
nagyon fontos a civil szervezetek szerepvállalása, és minden nekik adott
egy forint támogatás legalább két-három forintot ér.
Folytatás az 4. oldalon

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

Június 18-án mutatták be a Vatikánban Ferenc pápa Laudato si' – Áldott
légy! kezdetű enciklikáját.
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egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon
2016.06.24. –14:29:26
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Krisztus királyságát építve a mindennapokban
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A teremtett világ
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személyes ügy

Tisztelgés
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nyugalmazott érsek
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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

A Huba utcai Kármelhegyi Boldogasszony-templomban és rendházban május 28-29-én kétnapos konferencián
emlékezett meg a magyarországi kármelita rend arról, hogy ötven évvel ezelőtt, 1966. május 29-én adta vissza
lelkét a Teremtőnek Marcell atya kármelita szerzetes. A rendezvény nyitóbeszédét Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke tartotta.

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

hazánk

Semjén Zsolt a konferenciát
megnyitó beszédében elmondta:
tavaly ünnepeltük a keresztény
misztika egyik legnagyobb alakja, a kármelita Avilai Nagy Szent
Teréz születésének 500. évfordulóját. Az ő és Marcell atya élete is
egyértelműen megmutatja, hogy
mindnyájan meg vagyunk hívva
a lelki élet teljességére, hogy a
belső várkastély felragyogjon. Ez
minden hivatásban, minden élethelyzetben lehetséges! Semjén
Zsolt föltette a kérdést, mit jelent
a Miatyánkban szereplő fohász:
„Jöjjön el a Te országod”. Jelenti
egyrészt azt, amit Szent Pál mond,
hogy az idők végezetén megvalósul Isten egyetemes uralma. Másrészt azt is jelenti, hogy engedjük
be a szívünkbe Jézus Krisztust. A
miniszterelnök-helyettes
szerint
nem keresztény magatartás az, ha
valaki úgy gondolkozik: elmegyek
vasárnaponként a szentmisére, próbálok katolikus elvek szerint élni,
de egyébként nem törődöm azzal,
hogy mi lesz a hazámmal, mi történik a világban. A keresztségben kapott küldetésünk ugyanis arra szól,
hogy a mi kis világunkat – ahová
a Gondviselés kegyelméből kerültünk – elmozdítsuk az evangélium
irányába, próbáljuk meg a környezetünkben Krisztus királyságát
építeni. Tanárként, orvosként, lelkipásztorként, ki-ki a maga területén.
Semjén Zsolt ugyanakkor hangsúlyozta: a magunk ereje soha nem

Hittantermet avattak a szerencsi
Bocskai István Katolikus GimnáziMegjelent Ferenc
pápa Laudato
si´
umban. A helyiséget Seregély
István
kezdetű enciklikája
nyugalmazott érsekről nevezték el,
A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
akinek Soltész Miklós köszönte meg,
hogy annak idején Szombathelyen
templomújítóként ismerték, majd
egri érsekként méltán érdemelte ki
munkásságáért az iskolaalapító nevet. Az államtitkár szerint az egyházi iskoláknak hatalmas szerepük
van nemcsak a magyarság, hanem
az egész Kárpát-medence és nemzetei megóvásában.
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
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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.

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

elég ahhoz, hogy változtassunk a
dolgokon, ehhez mindig szükségünk van Isten kegyelmére.
Felidézte Marcell atya Szépszeretet című önéletírásából azt a részt,
amelyben a szerzetes egy színházi
élményét meséli el. A darabban a
főszereplő házaspár sokféle nehézséggel néz szembe, és végül már
csak abban reménykednek, hogy
majd a szolgálólányuk, Vica megoldja a gondjaikat. Marcell atya
ezt úgy értelmezte, hogy amit mi
nem tudunk megoldani, azt majd a
Szűzanya közbenjárása révén megoldja. Marcell atya teljes mértékben
ráhagyatkozott Krisztusra és Máriára, minden gondját eléjük tárta.
„Ez a máriás lelkület különösen
fontos nekünk, világban élő embereknek. Természetesen mindent
meg kell tennünk, ami rajtunk is
múlik, de emellett ne felejtkezzünk

el kérni a Szűzanya közbenjáró segítségét. Hagyatkozzunk mindenkor a Gondviselésre, és ne a saját
akaratunkhoz ragaszkodjunk. Erre
példa nekünk Marcell atya élete” –
hangsúlyozta a KDNP elnöke.
Semjén Zsolt szerint Marcell atya
és a szentek esetében három dolgot
kell különösen végiggondolnunk.
Az egyik, hogy a szentek radikálisan felszólítanak bennünket: törekedjünk az életszentség megvalósítására. A másik, hogy az Úristen
úgy rendezi el a világ dolgait, hogy
mindig legyenek közöttünk szentek, a legsúlyosabb megpróbáltatások, legsötétebb diktatúrák idején
is. Végül pedig a szentek segítenek
rajtunk azáltal, hogy közbejárnak
értünk Istennél. Semjén Zsolt állítja: személyes életében többször is
megtapasztalta Marcell atya közbenjárását.

Bármi történt is az elmúlt huszonöt évben, a magyar társadalom szemében a magyar katona mindig megbecsült
volt, a Honvédségnek magas a társadalmi presztízse, és erre lehet építeni – közölte a honvédelmi miniszter a közelmúltban Budapesten. Simicskó István egy friss közvélemény-kutatás eredményeit ismertetve kitért arra, hogy
a megkérdezettek többsége, 54 százalék kiválóra vagy jóra értékelte a Honvédség teljesítményét.

A miniszter a Zrínyi Kiadó „A Magyar Honvédség negyedszázada – A
rendszerváltástól napjainkig” című
legújabb kötetének bemutatóján azt
mondta: az elmúlt 25 év nehéz volt, sok
tanulsággal, de voltak sikerek is, s a
Honvédség értékeit sikerült megőrizni.
A miniszter kitért arra, hogy az elmúlt
25 évben a politikában sok reformot
meghirdettek, voltak leépítések, átszervezések, átalakítások, amelyet mindig
modernizációként jellemeztek. Ennek
ellenére a modernizáció területén még
mindig lemaradásban vannak – je-

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 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.

A magyar katona megbecsült volt és az ma is

KDNP.HU – MTI

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 –

gyezte meg, hozzátéve, hogy már megkezdődhet a fejlesztés időszaka.
Simicskó István szerint a könyv
tárgyszerűen, a Magyar Honvédséget és irányait meghatározó döntések
ismertetése mellett a politikától elvonatkoztatva, diplomatikusan mutatja
be az elmúlt 25 évet. Kiemelte, hogy
1990-91-ben még egy másik katonai
szövetségnek voltunk tagjai. Sorsfordító dátumként emelte ki 1999. március
12-ét, amikor a NATO-hoz csatlakozva
egy más kultúrában, más rendszerben
találta magát a Honvédség. Beszélt a
2004-es évről, amikor a sorkatonai
szolgálat megszűnt, s az addigi szoros

kapcsolat is megszakadt a Honvédség
és a társadalom között. Ezért ennek
kapcsán a jövőre nézve fontos feladatnak nevezte azt is, hogy tudjanak nyitni
a civil társadalom felé, s újra tudják építeni a tartalékos rendszert.
Simicskó István beszédében kitért
arra is, hogy napjainkban a globalizációval és a technikai fejlődéssel járó
változások nyomán felmerül a kérdés,
hogy lehet-e csak katonai feladatként
értelmezni a haza védelmét. A katonai
harctereken kívül a kibertérben a civil
szférát is érhetik támadások, ezért úgy
vélte, a mai világunkban nem csak katonaként kell védelmezni a hazát.

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 –

hazánk

„Vannak, akiket a megpróbáltatások
túlélése megerősíti abban a hitben,
hogy dolguk van a világon” – mondta
az avatón Soltész Miklós (képünkön
balra), az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi kapcsolatokért felelős államtitkára. Hozzátette:
Seregély István ilyen, hiszen annak
idején Szombathelyen templomújítóként ismerték meg, míg egri érsekként
méltán érdemelte ki az iskolaalapító
nevet, hiszen jelenleg csak az egri főegyházmegyének jóval több iskolája
van, mint amennyi a rendszerváltás
előtt a római katolikus egyháznak volt
Magyarországon összesen.
Mint az államtitkár elmondta: az
Egri Egyházmegye élen jár az iskolák átvételében, aminek köszönhetően az egyházi iskoláknak nemcsak
a magyarság, hanem az egész Kárpát-medence és annak nemzetei megóvásában hatalmas szerepük van. A
kormány az egyházakkal együtt azért
küzd, hogy minél több egyházi iskola
végezhesse ezt a munkát.
„Ennek a világnak a rendjét a szabad emberek számára isten fia, Jézus
Krisztus hozta el. A fejlődés során
pedig az Isten akaratára igazodó embernek adja meg a jövőt” – mondta az
ünnepségen Seregély István (képünkön középen).
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Eredményes fellépés a csaló termékbemutatók ellen
Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Harrach Péter és Rétvári Bence közelmúltbeli sajtótájékoztatójukon arról az örvendetes hírről számoltak be, hogy eredményesnek bizonyult a csaló termékbemutatók elleni
fellépés, és csökkent a fogyasztói panaszok száma az elmúlt időszakban. A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője úgy fogalmazott, hogy meghallották a becsapott
emberek panaszát, és „léptek, méghozzá hármat.”

édelem – 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 –

HAZÁNK – 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
frakcióvezető
Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
szerint más területeken
is érzékenyen kell
kezdetű enciklikája
figyelni
az ilyen
jelenségekre. Harrach Pémi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
ter példaként említette az üdülési jog területén történő visszaéléseket, az internetes
vásárlások világát, és jelezte: előbb-utóbb
ezzel is foglalkozni kell.
A kormánypárti képviselő személyes véleménye,
hogy még a mostaninál is
szigorúbb büntetésre lenne
szükség, bár azt elismerte,
a tetten érés nem annyira
egyszerű.
Rétvári Bence, a KDNP
alelnöke felidézte a jogszabály-módosításokat,
és kiemelte: az ingyenes
juttatások reklámjának tilalmával „a csalit” sikerült megsemmisíteni.
Emellett kötelezővé tették az ügyfélszolgálatok fenntartását, ami azért fontos, mert a
törvény ugyan korábban is garantálta a vásárlástól való elállást, de ha nem volt ügyfélszolgálat vagy elérhetőség, akkor ezzel
nem tudtak élni az emberek. A helyben való
hitelközvetítést is kizárták, így azonnal senki nem tud a valós anyagi lehetőségein túl
kötelezettséget vállalni.
Rétvári Bence emlékeztetett: a törvénymódosítások év elején léptek hatályba, és a
fogyasztóvédelmi hatóság rendkívüli átfogó
ellenőrzést folytatott március 21-e és április
15-e között. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy csökkent a fogyasztói panaszok száma,
s a beérkezők egy része a törvénymódosítás
hatályba lépése előtti időből származott.

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

– Folytatás a 13. oldalon –

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

Továbbra is hiányolták a nem teljes körű
tájékoztatást, az elállási jog érvényesítésének nehézségét, és a kifogások között szerepeltek az irreálisan magas árak.
Egyértelműen visszaszorult ugyanakkor
a kapcsolódó hitel- és kölcsönszerződések
száma, és klasszikus termékbemutatóból is
kevesebb van.

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 –

Újdonságként megjelentek a telefonos
megkeresések és a magánlakásokon folytatott termékbemutatók. Ezeken sokszor nem
árulják a termékeket, hanem azt kérik, hogy
menjenek be az emberek vásárolni a cégek
saját boltjaiba.
Ez szintén alaposabb megfontolásra ad lehetőséget vásárlás előtt, s az állandó üzletek
ellenőrzése sokkal könnyebb, a bírságot is
könnyebb behajtani adott esetben – emelte
ki a kereszténydemokrata politikus.
Megemlítette, hogy slágerterméknek számítanak a masszázs, lézer- és mágnesterápiás eszközök, azaz az időseknél az egészségmegőrzését tartják az egyik legfontosabb
marketingelemnek. Rétvári Bence ezúttal
is felhívta az emberek figyelmét arra, hogy
nagyon fontolják meg, mit vásárolnak meg.

3

KDNP-s képviselők a Haditengerészet
emléknapjának javasolják június 10-ét
Június 10-ének a Magyar Haditengerészet és a hősi halált
halt magyar haditengerészek emléknapjává nyilvánítását
javasolja Rubovszky György és Vejkey Imre kereszténydemokrata országgyűlési képviselő. 1918-ban ugyanis ezen a
napon süllyesztette el az Otrantói-szorosban harci bevetésen levő Szent István csatahajót egy olasz torpedónaszád.
hazánk – MTI

A parlamentnek beterjesztett határozati javaslat elfogadásával a törvényhozás felkérné a kormányt arra, hogy
az I. világháborúban tengersírban
elesett
magyar
haditengerészek
e m lé ké r e
emeljen
emlékművet a horvátországi
Póla (horvátul: Pula) haditengerészeti
temetőjében,
amelynél már a 2017. június
10-én tartandó első emléknapon tisztelettel lehet adózni a
hősi halált halt magyar haditengerészek előtt.
Az indítvány indoklása kitér arra, hogy az első világháborúban Magyarországról
bevonult katonák közül több
mint hatszázezer idegen földben, illetve tengerben nyugszik. Kevesen tudják, hogy az
Osztrák-Magyar Monarchia
a világ hatodik legnagyobb
és legkorszerűbb flottájával
rendelkezett, a legénység

húsz százaléka pedig magyar
volt, körülbelül 27 ezer tiszt és
matróz teljesített itt szolgálatot – jegyezte meg Rubovszky
György és Vejkey Imre.
Hozzátették, hogy a Monarchia 1862-ben vásárolt Pólában
t e r ü le t e t
haditengerészeti
temető
céljára,
és
míg
Au sz t r ia
és Olaszország
évről évre
hivatalos megemlékezéseket
tart itt az elesett tengerészei
emlékére, addig Magyarország
ezt nem teszi, és nem állított
semmilyen emlékművet sem a
magyar hősöknek.
A hősi halált halt magyar
haditengerészek emléknapjául azért június 10. napját
javasolják a kormánypárti
képviselők, mert 1918. június
10-én hajnalban az Otrantói-szorosban lévő tengerzár
feltörése érdekében harci
bevetésen levő Szent István
csatahajót egy olasz torpedónaszád elsüllyesztette – derül
ki az indoklásból.

Mi lesz veled, szabad vasárnap?
A KDNP nem adja fel azt az elvi álláspontját, hogy a vasárnap közös családi pihenőnap legyen, és csak azok dolgozzanak, akiknek feltétlenül muszáj.
Miután a törvény ismét lehetővé teszi, hogy a boltok nyitva legyenek, keresztényszociális pártként a munkavállalók oldalán állva keresik a lehetőségeket,
folyamatosan konzultálnak a szakszervezeti vezetőkkel, érdekképviseleti szervezetekkel, hogy a kereskedelmi dolgozók valamiképpen elviselhető helyzetbe
kerüljenek. Harrach Péter frakcióvezető június elején sajtótájékoztatón számolt be az egyeztetések eredményéről.
M. A., HAZÁNK

Az egyik online portálon azzal a
címmel jelent meg a híradás, hogy
a KDNP egyszerűen nem akarja elengedni a szabad vasárnapot. De
miért is kellene „elengedni”? Hiszen
az alapvető szándék nem változott, a
kiszolgáltatott dolgozók a pénztárakban vagy a pultok mögött görnyednek, miközben szívesebben lennének
a családjukkal. Ráadásul az eddigi
tapasztalatok azt mutatják, hogy a
vasárnapi nyitva tartásra nincs is
akkora igény, mint ahogy ezt a média és az ellenzék sugallta. Már az is
előrelépés lenne, ha a mostani eggyel
szemben legalább két szabad vasár-

Hazank.indd 3

napot biztosítanának a kereskedelmi
dolgozóknak.
Harrach Péter frakcióvezető a sajtótájékoztatón azt mondta: a két szabad vasárnap mellett azt is szeretnék,
ha a nagycsaládosok, a kisgyermekesek, vagy a gyermeküket egyedül
nevelők mentesülnének a vasárnapi
munkavégzés alól, és ilyen beosztást
csak saját kérésre kapnának. Emellett
a vasárnapi munkavégzést 8 órában
maximálná, és fontosnak tartaná az
alapbérek emelését is. Míg 2015-ben
a minimálbér 105 ezer, a garantált
bérminimum 122 ezer forint volt,
addig a bruttó alapbér eladóknál 132
ezer, árufeltöltőknél 121 ezer forint
volt. Öt év alatt a versenyszférában

15 százalékkal nőttek átlagosan a
nettó bérek, eközben kiskereskedelemben mindössze 5 százalékos volt
a bővülés.
Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke szerint
két számjegyű béremelésre lenne
szükség a kereskedelemben dolgozók számára. Bubenkó Csaba azt
is elmondta, hogy folyamatosan az
egyeztetnek, ugyanakkor a vasárnapi
nyitva tartással kapcsolatban azt tapasztalták, hogy a boltok kétharmada
nem nyitott ki. A vasárnapi forgalom
a munkavállalók elmondása alapján
nem szárnyal, nincs megfelelő létszám és a hét napra történő munka-

beosztás, a munka megszervezése
igen nagy problémát jelent. A közelgő nyári szabadságok miatt a helyzet nem lesz könnyebb. A KDFSZ
visszautasítja az önkéntes vasárnapi munkavégzést, ugyanis jelenleg
olyan helyzet van, hogy az emberek
féltik a munkahelyüket és nem merik
azt mondani, nem mennek be. Javaslataik között szerepelt a nyolcórás
munkavégzés vasárnap, és két szabad vasárnap rögzítése, ugyanakkor,
ha adott esetben mégis dolgozni kell
vasárnap, azért véleményük szerint
100 százalékos műszakpótlék jár. Az
új jogszabályt kénytelenek elfogadni,
de fontos, hogy szabályozzák a vasárnapi munkavégzést is.
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Családháló

Magyarország családbarát Férfiakról, apaszerepben
országgá válik
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

teendőket, és az édesapa is végzi
az édesapai teendőket. Azt hiszem,
„Amikor családról beszélünk, ez egy olyan tapasztalás, amelyből
akkor legszerencsésebb mindig a rengeteget tudunk adni a gyermegyermek oldaláról megközelíteni a keinknek, ha ezt biztosítani tudjuk
problémát. A gyermeknek szüksé- a számukra” – fogalmazott. Ezt köge van apára. úgy is, mint mintára. vetően az apafelfogás nemzetközi
Megjelent Ferenc
si´
„Erről
Fontos, hogy az anya mellett az apa megközelítéseit ismertette.pápa Laudato
kezdetű enciklikája
is szeresse őt, és fontos az, hogy az egyre több szó esik itthon is és van
A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
alapvetően kétféle megközelítés.
apával együtt alkossák a családot,
ami tulajdonképpen nem más, mint Leegyszerűsítve úgy neveztem el
a társas létnek az iskolája. Sajnos az egyiket, hogy tradicionális megFolytatás az 1. oldalról

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

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a Családháló internetes portál díjátadó ünnepségén június 11én Budapesten úgy fogalmazott: a Családháló.hu és a kormány célkitűzései
hasonlóak: segíteni a családokat, hogy minél otthonosabban érezzék magukat az országban.
HAZÁNK – MTI – CSALÁDHÁLÓ.HU

Az államtitkár azokról a kormányzati intézkedésekről beszélt,
amelyek sikeresen hárítják el az
akadályok egy részét a családalapítás, a gyermeknevelés elől. Ilyen
intézkedés volt a családi típusú adózás, az ingyen tankönyv, valamint
az ingyenes bölcsődei és óvodai étkeztetés bevezetése. Ezekkel a döntésekkel elválasztották a szociálpolitikát és a családpolitikát, hogy ne
szociális juttatásként járjanak a szegény családoknak ezek a lehetőségek, hanem alanyi jogon szinte minden család megkapja, ugyanúgy,
mint például a gyest vagy a családi
pótlékot – új nevén: iskoláztatási támogatást – mondta az államtitkár.
Az eredmények pedig már el is
kezdtek megmutatkozni, hiszen az
utóbbi években 1,34-ről 1,41-re nőtt
a termékenységi arányszám, 2014ben 3,2 százalékkal több gyerek
született, mint korábban, ezen kívül
nő a házasságkötések, és csökken
a válások, valamint a művi terhesség-megszakítások száma – sorolta
az eredményeket.
Rétvári Bence azt is mondta,
hogy a családpolitika nemcsak gaz-

dasági intézkedéseket jelent, hanem
a munka és család egyensúlyának
megteremtését, és a családbarát
szemléletmód erősítését is. Ezt segíti a munkahelyvédelmi akcióterv,
amely eddig már több mint 30 ezer
anyának segített abban, hogy a szülés után visszamehessenek dolgozni, valamint a Nők 40 program, a
„nagymamanyugdíj” is, amelynek
köszönhetően 40 év munkaviszony
után nyugdíjba mehetnek a nők.
Hozzátette, mindezek csak számok, sehol sem csak azért születnek
gyerekek, mert széleskörű a családtámogatások rendszere, hanem
azért, mert az emberekben van egy
„életigenlés”, a családok hisznek a
jövőben. A kormány csak hozzátehet
ehhez, segíteni tud – jelentette ki.
A rendezvényen negyedik alkalommal adták át a Családháló-díjakat a gyermekvállalásért,
gyermeknevelésért, a gyermekek
egészségéért tevékenykedő szakembereknek, intézményeknek. Idén
tehát Rétvári Bence államtitkár és
Paulik András, a Családháló főszerkesztője adta át a díjakat azoknak,
akiket 87 jelölt közül, 3500 szavazattal választottak ki a Családháló
olvasói.

Az idei díjazottak:
2015 szülészete:
Semmelweis Egyetem II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
2015 bölcsődéje:
Szemünk Fénye
Központi Bölcsőde (Budapest)
2015 óvodája:
Gyermeksziget Montessori Óvoda Mosolygó Tagóvodája (Budapest)
2015 családi napközije:
Kaposszerdahelyi Családi Napközi
2015 intézményi különdíjasa:
Válaszkész Szülők Egyesülete
(Budapest)
2015 intézményi különdíjasa:
Szimbiózis Alapítvány (Miskolc)
2015 bölcsődei kisgyermeknevelője:
Gálné Weigl Krisztina
2015 óvónője:
Bencze Karmacsi Noémi
2015 kórházi gyermekorvosa:
Dr. Máttyus Anna
2015 házi gyermekorvosa:
Dr. Móra Erzsébet Imola
2015 védőnője:
Farkas Hajnalka és Szél Bálintné Szoboszlai Ágnes
2015 egyéni különdíjasa:
Dr. Csomai Zita orvos,
természetgyógyász
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Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Novák Katalin
tény az, hogy az igény és a társadalmi valóság nem mindig találkozik.
Sok gyermek nélkülözi az apát, de a
kérdés az számunkra, hogy hogyan
gondolkodunk mi erről és mit próbál
ezen segíteni egy keresztény szervezet. Én azt gondolom, hogy először
is oda kell állni az anya mellé, aki
megpróbálja pótolni az apát. Ez egy
nagy feladat, nehéz feladat, ebben
segíteni kell az anyáknak. De a fiatal
szülőket is segíteni kell abban, hogy
megértsék a gyermek és a házastárs
iránti felelősség fontosságát, és azt
is megérezzék: családban élni jó”
– hangsúlyozta Harrach Péter a Keresztény Civil Szervezetek 13. Országos Fórumának Változó elvárások – férfiak apaszerepben címmel
megtartott konferenciáján május végén a parlament felsőházi termében.
Fontos az apaminta
Novák Katalin, család- és ifjúságügyekért felelős államtitkár személyes példával kezdte felszólalását.
„Végiggondoltam, hogy nálunk hogyan nézne ki az élet, ha a férjemet nélkülözni kellene valamilyen
formában, és ha a gyermekeinknek
kellene nélkülözniük azt az apamintát, amit ők az én férjemen keresztül
nap, mint nap megtapasztalhatnak.
Én azt hiszem, nagyon nehéz lenne
helyt állnom. Jó látnia a gyermekeknek nap mint nap, hogy igenis van
egy édesanya, van egy édesapa, és
az egyik végzi az anyai szerepet,

közelítés, Európa több országában
is jellemző ez. Amikor viszonylag
egyszerűen, hagyományos módon
úgy fogjuk fel a családi szerepeket,
hogy van az édesanya, van az édesapa. Az édesanya dolga a tűznek az
őrzése, a gyermekekkel való foglalkozás, a házimunka és minden otthoni teendő és egyébként meg van
az édesapa, aki vadászik, és a pénzt
szerzi ahhoz, hogy el tudják tartani
a gyerekeket, és aki alapvetően nem
a házimunkában vesz részt, hanem
az anyagi feltételeket biztosítja a
gyerekneveléshez, ő a családfenntartó. A másik a modernnek nevezett felfogás, a magukat modernek
tartó társadalmak úgy fogják fel,
hogy igenis, az édesapának ki kell
vennie a részét a gyermekvállalásból, és ezt olyan eszközökkel erőltetik, amiben igazán nem tesznek már
különbséget apa és anya között. Azt
mondják, hogy egy édesapa pontosan ugyanazt és ugyanúgy tudja ellátni, mint egy édesanya és ezt adott
esetben akár a végletekig is erőltetik. Tehát átesnek megítélésem szerint picit a ló túloldalára, és kötelezővé teszik ezt a típusú részvételt a
gyermek gondozásában” – ismertette. „És akkor itt van Magyarország.
Mi hogy állunk ehhez a társadalmi
kérdéshez? Azt gondoljuk, hogy
Magyarországon szerencsés esetben
van egy édesanya és egy édesapa,
és olyan alapvető teendők, amiket
meg lehet osztani egymással. Sőt,
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Parkoló
volt, is mondom,
Felelősek vagyunk a hogy ezekén még
azt
közösségi
rendezett társadalom
lesz
alakításáért
nek atérdinamikája
is változik időről
édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
időre. Lehetnek kapcsolattartás
az embernek olyan
életszakaszai, amikor az egyik házastárs lép előtérbe és a másik veszi át időlegesen az ő feladatait.
Azután van egy másik életszakasz,
amikor pedig éppen az ellenkezője történik. És amikor a másik házastárs lép adott
esetben előtérbe,
Megjelent Ferenc
pápa Laudato
vagy húzódik hátrébb
asi´másik, vagy
kezdetű enciklikája
osztoznak meg a feladatokon, de ez
mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
mindenképpen egy szimbiózis. Mindenképpen egy olyan életközösség,
ahol nő és férfi, édesanya és édesapa
egy szövetséget kötnek és egy szövetségként tekintenek a gyermekvállalásra is, mint egy olyan közös
feladatra, mint egy olyan életre vállalt felelősségre, amelyben megvan
az édesanyának és az édesapának is
a felelőssége, a feladata és ezeket a
feladatokat meg tudják osztani egymás között.” Novák Katalin idézte
az Alaptörvénynek az egyik cikkét,
amely kimondja, hogy Magyarország védi a házasság intézményét,
mint férfi és nő között önkéntes elhatározásból létrejött életközösséget,
valamint a családot, mint a nemzet
fennmaradásának alapját. A családi
kapcsolat alapja a házasság, illetve a
szülő-gyermek viszony. „Ebben azt
hiszem, pontosan meghatározzuk
azt, hogy mit gondolunk Magyarországon a család fogalmáról. És azzal
együtt, hogy most is vannak rosszindulatú polémiák ebben az ügyben,
én azt hiszem, hogy ez a definíció,
ez a családfogalom igen egyértelműen kimondja, hogy mi a házasság
Magyarországon, illetve hogy mi
minősül családnak, amibe természetesen a szülő és gyermekkapcsolat
szervesen hozzátartozik” – mondta
az államtitkár.

ág

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

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

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

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Családtámogatás, családpolitika és az apák
Ezt követően ismertette, hogy
Magyarország kormánya mit tesz
a családtámogatások, a családpolitika terén. „Ma Magyarországon
tulajdonképpen a családtámogatások teljes spektruma hozzáférhető
az édesapák számára is. Éppen ez a
megoldás, ez a mi megoldásunk, ami
nem az egyik szélsőség, egy másik
szélsőség, hanem egy lehetőség,
amivel azt mondjuk, hogy ma Magyarországon egy édesapa ugyanolyan aktívan kiveheti a részét a
gyermeknevelésből, a gyermek gondozásából, mint egy édesanya. Erre
megvan a lehetősége. Mit is jelent ez
konkrétan? Van ugye a gyermekgondozási díj, ami a gyermeknek a fél
éves korától két éves koráig tart, ez a
gyermekgondozási díj, ez az édesapa számára ugyanúgy hozzáférhető,
mint az édesanya számára. A GYES,
ami Magyarországon a 2010-es kormányalakítást követő első intézkedésnek köszönhetően ismét három
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évig tart, szintén igénybe vehető az
édesapák számára. A CSED az az
első hat hónapra szóló családtámogatási forma, na, ez az, ami alapvetően az édesanyáknak szól, kizárólagosan, ha csak nincs valami olyan
tragikus élethelyzet – itt elsősorban
az édesanya halálára kell gondolni
– amikor az édesapának kell ebben
az első hat hónapban is helyt állnia.
De a megközelítés az, hogy az első
hat hónapjában a kisgyermeknek
az édesanya tudja azokat az anyai
teendőket ellátni, amiben azért az
édesapának a helyettesítő szerepe
nehezebb lenne. Tehát tulajdonképpen a CSED az az egyetlen ellátási
forma, ami kizárólag az édesanyáknak szól. És itt van a GYED extra is,
amit 2010 január 1-én vezettünk be,
és egyszerűen úgy lehet lefordítani,
hogy míg korábban az volt a szabályozás, hogyha egy szülő, egy édesanya alapvetően visszament a gyermeke mellől a munkaerőpiacra, és a
három éves korát megelőzően teljes
munkaidőben munkát vállalt, akkor
ő elesett a családtámogatásoktól,
tehát onnantól ő csak a munkabérét kapta. Nem kapott GYED-et,
nem kapott GYES-t, erről le kellett,
hogy mondjon. Mi pedig azt mondjuk, hogy egy édesanya, egy szülő
attól még ugyanúgy szülő, hogy ő
egy nyolc órás munkát is elvégez,
ő 24 órán keresztül szülő. Reggel
munkaidő előtt legalább annyi teendőt jelentenek neki a gyermekek, és
este munka után visszatérésből is, és
éjszaka is adott esetben ugyanúgy
helyt kell állnia. Ezért ugyanúgy
megilletik ezt a családot a gyermeknevelési támogatások, mint azt az
édesanyát, aki meg tudja azt tenni,
és van is ilyen szándéka, hogy ő a
teljes idejét a gyermeknevelésnek
szentelje ezekben az években. Éppen
ezért vezettük be a GYED extrát,
ami azt jelenti, hogy ha egy édesanya nyolc órás munkát vállal a kisgyermek mellett, akkor is megkapja

a GYES-t, az őt megillető támogatásokat, és korlátlanul lehet emellett
munkát vállalnia. És nagyon fontos,
hogy ez ugyanúgy jár az édesapáknak is. Ezt kevesebben tudják, kevesebben is veszik igénybe, de ez egy
lehetőség, amit az édesapák ugyanúgy használhatnak, mint az édesanyák. Gyermekápolási táppénz
természetesen ugyanúgy édesanyának, édesapának jár. Bizony vannak
olyan élethelyzetek, amikor a beteg
gyermek gondozása miatti táppénz
az éppen az édesapa számára kell,
hogy hozzáférhető legyen, hiszen
a gyermek ápolásában egy édesapa
ugyanúgy ki tudja venni a részét, és
van, amikor ő tudja jobban megtenni a munkájában, hogy abban az időszakban kiesik a munkaerőpiacról,
tehát a lehetőség fennáll. Itt a pótszabadságnak a kérdése. Biztos sokan ismerik ezt a lehetőséget. Ez arról szól, hogy minden gyermek után
jár pótszabadság éves szinten. Ez
egy gyermek esetében két nap, két
gyermek esetében négy nap, és három vagy annál több gyermek esetében hét nap szabadságot jelent. Korábban ez csak egyik szülőnek járt.
Biztos volt olyan is, hogy kellett a
szülőnek kitöltenie papírt és bevinni
a munkahelyére, és azután a másik
szülő munkahelyén is bemutatni azt,
hogy az egyik vagy a másik vette
igénybe ezt a pótszabadságot. Most
már ez nem így van, bevezettük azt
a lehetőséget, hogy ezt a pótszabadságot egyaránt igénybe vehesse az
édesanya és az édesapa is. Ez azért
fontos, mert ez egy lehetőség arra,
hogy együtt legyen a család. Ez egy
lehetőség arra, hogy ha mind a ketten igénybe veszik a többletszabadnapokat, akár együtt mehessenek
el nyaralni. Tehát ezzel is azt szeretnénk elérni, hogy minél többet
együtt lehessen az édesanya és édesapa is a gyermekkel. A családi adókedvezmény pedig úgy működik,
ami a családpolitikai eszközeinknek
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nagyon fontos lába, ez a családi típusú adózás, ami mind a személyi
jövedelemadóban, mind a különböző típusú járulékokban kedvezményt
jelent az adózóknak, ha gyermeket
nevelnek. Gondoljanak bele, hogy ez
három gyermek nevelése esetén már
havi szinten száz ezer forint megtakarítást jelent, négy vagy öt, vagy
annál több gyermeknél gyermekenként további 33 ezer forinttal több
lesz ez az összeg. Ez a családi adókedvezmény is megosztható, tehát
össze kell adni – ezért is szeretem
inkább családi adózásnak nevezni –,
hiszen össze kell adni az édesanyának, az édesapának a jövedelmét,
és közös adójukból, járulékaikból
lehet érvényesíteni akár megosztva
is ezt a kedvezményt. A családi pótlék is a szülők döntése alapján akár
az édesapa által is igénybe vehető.
Hogy mennyire népszerűek ezek a
lehetőségek? Azért azt sem szeretném eltitkolni Önök előtt, hogy ez
azért nem jellemző. Jellemző módon
nem az édesapák maradnak otthon a
gyermekekkel, nem ők veszik igénybe a GYED-et vagy a GYES-t. Még
csak 2015-ös teljes éves adatokat
tudok mondani Önöknek, de ebből
látszik, hogy alapvetően pici az az
arány, amiben a férfiak, az édesapák
igénybe veszik ezeket a lehetőségeket. Kíváncsian várom majd a 2016os adatokat is, bízom benne, hogy
ez egy növekvő tendencia lesz. De
arra mindenképpen felhívom a figyelmüket, hogy éppen az a megközelítésünknek az alapja, hogy ezeket
a lehetőségeket kínáljuk fel és mindenki a saját meggyőződése szerint
tudjon ebből részesülni. Nem az a
kívánatos dolog, hogy ezt vagy az
egyik szülő csinálja, vagy a másik.
Én például hat évig voltam otthon
a három gyermekünkkel, nagyon
nehezen adtam volna át ezt a lehetőséget a férjemnek, hogy ha ő ezt
igényelte volna annak idején, mert a
legszebb évei voltak az életemnek” –
fogalmazott Novák Katalin.
Legyen trendi
apának lenni!
„A mi feladatunk, hogy felhívjuk a
figyelmet arra, milyen fontos, hogy az
édesapák is jelen tudjanak lenni a család életében, meg tudják adni ezt az apai
mintát a gyermekeik számára. És azt is
mondjuk, hogy ne csak az legyen a trendi, hogy valaki úgy macsó, hogy nincsenek gyermekei, hanem igenis legyen
az is férfi példakép, hogy valaki éppen
gyermekeket pelenkáz vagy gondoz,
vagy egy pici gyermek van a karjában,
vagy éppen a gyermekeiről gondoskodik. Legyen trendi apának lenni!” – zárta gondolatait az államtitkár.
A konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát a következő
hetekben elérhetővé tesszük a kdnp.hu
oldalon, illetve közöljük ezeket a Hazánk következő lapszámaiban.
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A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

A kereszténydemokrata politizálás esélyei Zalában

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

Bemutatjuk a helyi KDNP munkáját falun, kis- és nagyvárosban

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

Hazánk

„Ha valahová el akarunk jutni, jó,
ha először felmérjük azt, hol is vagyunk” – kezdi értékelését a zalai
kereszténydemokraták
helyzetéről
Sziráki István, a KDNP Zala megyei
elnöke. „A zalai nép Szent István óta
elkötelezettje magyarságának és a
keresztény értékeknek. A gyepűn élő
emberek – akik csak magukra számíthattak – óvatosak. A lelkükben élő
hitet ezer éve őrzik, félik az Istent, és
mindig számítottak a segítségére, de
ezt nem verték nagydobra. Nem kérkedtek vele, ugyanakkor emberségük,
becsületük, keresztény gyökerekből,
őseik hitéből táplálkozik” – mondja.
A keresztény jobboldali politizálás
sikeréhez Sziráki István szerint már
a 20. század első felében szükség volt
egy olyan nagyformátumú, katalizátor-szerepet betöltő személyre, amilyen a Zalaegerszegen plébánosként
dolgozó Mindszenty József volt. „Az
ő kemény és bátor kiállása hatására
vállalták fel nyíltan a keresztény értékeket a zalaiak” – véli a kereszténydemokraták megyei vezetője.
Egyértelmű bizonyítékai a zalaiak
jobboldali elköteleződésének a rendszerváltozás utáni választási eredmények is.
Bár Sziráki István szerint van még
hová fejlődnie a zalai kereszténydemokratáknak, számos eredménnyel,
sikerrel is büszkélkedhetnek. Hiszen
a magzati embriókísérletek szabályozásának napirendre vételéért indított,
a KDNP által is támogatott „Egy
közülünk” akció kifejezetten sikeres
volt Zala megyében, s a kereszténydemokrata közösségi rendezvénye-

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 –

laegerszegen, Nagykanizsán, Keszthelyen, Lentiben és Zalaszentgróton
– van jelen az önkormányzatok képviselő-testületeiben.
ÖsszeállítáMegjelent
Ferenc
sunkban megnézzük, hogyan
műköpápa Laudato si´
dik a Kereszténydemokratakezdetű
Néppárt
enciklikája
Zala egy-egyellen
megyei
jogú
A lelki-szellemi környezetszennyezés
is védekezni
kell városában,
kisvárosában vagy épp falun.
A mintegy 62 ezer lakosú Zalaegerszeg KDNP-alapszervezete 29
tagú, ugyanakkor, mint Varga Miklós helyi elnök fogalmaz, „nagy
szükség lenne a fiatalításra is”. Erre
megoldást kínálhat az IKSZ, mely
igen aktív a megyeszékhelyen. A
helyi KDNP az IKSZ-szel közösen
osztott ételt a rászorulóknak, jótékonysági rendezvényeket (focikupa)
tartott, melyek bevételeit koraszülött
alapítvány, illetve gyermekotthon
javára adták át. Nehéz sorsú közösségeket (gyermekotthon, anya-gyermek szálló) támogattak élelmiszer,
játék és egyéb tárgyak gyűjtésével és
van. Lentiben és Nagykanizsán igen átadásával (az IKSZ tevékenységéről
aktív a KDNP-alapszervezet, míg bővebben keretes cikkünkben olvasZalaegerszegen és Keszthelyen meg- hatnak).
újulásra, vérfrissítésre vár – mondA zalaegerszegi önkormányzat
ja önkritikusan Sziráki István, aki közgyűlésében Dékány Endre önörömtelinek tartja viszont, hogy az kormányzati képviselő vesz részt a
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szö- KDNP részéről a munkában, a pártvetségnek (IKSZ) sikerült Zalaeger- nak további két bizottsági, illetve hászegen gyökeret vernie.
rom felügyelő bizottsági hely jutott.
Az „expanzió” másik területe a
Zala másik megyei jogú városa, az
megyei KDNP-elnök szerint a falvak 50 ezres lélekszámú Nagykanizsa is
népének a mozgósítása lehet. „Úgy aktív KDNP-szervezettel büszkéltűnik, hogy ott van esély pártszer- kedhet. Számos program – a grillvezet létrehozására, ahol aktív az partitól a családi napon át a geszegyházközségi szervezet. Jó példa tenyesütéses szüreti mulatságig –,
erre Sárhida és Zalaszentgyörgy” – kirándulás a parlamentbe és Erdélybe
mondja Sziráki István.
– vagy épp jótékonysági akció, – idén
A megyében 10 KDNP-alapszerve- a Családok Átmeneti Otthona lakóizet működik, s öt településen – Za- nak javára – írható sok más mellett
pozitívumként a kanizsai kereszténydemokraták „számlájára”.
Önkormányzati szinten is fontos
pozíciókat vívott ki magának a párt:
Dénes Sándor polgármester személyében KDNP-tag vezeti a várost (lásd
interjúnkat a 8. oldalon), s a kanizsai
közgyűlésben helyet foglal még egy
kereszténydemokrata: Bedő György
önkormányzati képviselő: A KDNP
delegáltjai további két önkormányzati
bizottsági helyet is betöltenek.
A lenti járás székhelye, a nyolc és
félezer fős Lenti város önkormányzatában is markánsan jelen van a
KDNP. A 9 fős képviselő testületből
hárman tagjai a Kereszténydemokrata Néppártnak (33 %), ráadásul
munkájuk meghatározó a település
működése szempontjából. A három
KDNP-s önkormányzati képviselő
egyike, Gáspár Lívia 2006 óta tagja
a testületnek, a szociális és egészségügyi bizottságot vezeti. Civilben
a Lenti Kolping Gondozási Otthon
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

Sziráki István
ken, falunapokon, sporteseményeken
is igen aktívak az emberek. A zalai
KDNP-sek célul is tűzték maguk elé,
hogy a párttagságtól esetleg idegenkedő, de a keresztény értékrendet a
közéletben is fontosnak tartó polgárokat megszólító rendezvényeket,
illetve civil szerveződések munkáját
a maga eszközeivel segítse. „A keresztény szellemiséget inkább így
próbáljuk megjeleníteni, a közösséget megkeresztelni” – fogalmaz a
megyei elnök.
A pártépítésnek egyébként két fő
irányát tűzték ki. Egyrészt céljuk
minden városban alapszervezetet
életre segíteni. Így Zalaszentgróton
a közelmúltban már újjáalakult a
KDNP, Letenyén pedig alakulóban

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 –

Aktív fiatalok a kereszténydemokráciáért
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) Dén Dániel
vezette zalaegerszegi szervezete igen aktív félévet tudhat maga
mögött. A tavalyi év végén több
jótékonysági akciót is szerveztek,
illetve támogattak.
Május végén került sor a Te Tedd!
2016 – Városszépítő Akcióra, melyen a kertvárosi Bóbita játszótéren
végeztünk önkéntes munkát.
2016 tavaszán közös sajtótájékoztató-sorozatba kezdtek a
Fidelitas helyi szervezetével, amelyeken a fiatalok városvezetéshez
intézett ötleteit, kezdeményezéseit
mutatják be.
Balaicz Zoltán zalaegerszegi Fidesz–KDNP-s polgármesterrel is
egyeztettek, s közösen javasolták
a családok otthonteremtési ked-
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vezményének („csok”) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése általi kiterjesztéséről, melyet
a Közgyűlés támogatott. Az
ifjúsági szervezetek célja, hogy
könnyebb legyen a zalaegerszegi
fiatal családosok saját otthonhoz
jutása.
Az IKSZ és a Fidelitas közös sajtótájékoztatón számolt be a városi
kerékpárút-fejlesztésére vonatkozó, valamint az Egerszeg Fesztivállal, illetve ehhez kapcsolódó
további szabadidős programokkal
kapcsolatos javaslataikról.
A munka nyáron sem áll meg:
augusztus elején az egerszegi
IKSZ is részt vesz a helyi AquaCityben sorra kerülő hagyományos jótékonysági napon tartott
főzőversenyen.
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Felelősek vagyunk a

rendezett társadalom
Igazgatója, az intézmény
pályázati
alakításáért
fejlesztését
is
menedzselte,
melynek
Fontos
az
érdemibb
édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés
kapcsolattartás
eredményeként egy
új épületszárn�nyal bővült az intézmény, s egyaránt
nőtt az ellátotti és a dolgozói létszám
is. Emellett a Lámfalussy Szakképző
Intézményben óraadó tanárként képezi a jövő szociális munkásait, illetve nővéreit.
Megjelent
FerencJózsef közKépviselőtársa,
Héra
pápa Laudato si´
életi tevékenysége
a Kárpát
kezdetűmellett
enciklikája
Régió
Üzletikell Hálózat Lendvai Iromi környezetszennyezés
ellen is védekezni
dájában irodavezetői feladatokat lát
el, s tevékenyen vesz részt a szlovén-magyar üzleti kapcsolatok fejlesztésében.
A harmadik KDNP-s képviselő
Lentiben Fekete Zoltán orvos, aki a
választók bizalmából már 1998 óta
tagja a helyi képviselő-testületnek.
Ő a Zala Megyei Közgyűlés kereszténydemokrata tagja is 2006 óta.
„Lenti KDNP-alapszervezetének
alapvető feladatának tartja a keresztény-konzervatív gondolkodás eszméinek megőrzését, terjesztését. Aktívan részt vesz tagjai révén a város
közösségi életében, részt vettünk a
Szent Katalin Kolping Család Egyesület által Lentiszombathelyen tartott
ünnepségén és az ünnepi szentmisén.
Fő célunk a KDNP tagságának bővítése, jelenleg is folyamatban vannak
tagfelvételeink. A KDNP Ifjúsági
szervezetének létrehozása szintén
céljaink között szerepel, melyben

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

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

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

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

Császár Zoltán
együtt kívánunk működni a rédicsi alapszervezettel. A KDNP lenti
tagjai aktívan részt vettek a „Szedd
magad!” szemétgyűjtési akcióban, a
tagok Lenti egyik városrészén dolgoztak” – sorolja a helyi pártszervezet sokszínű tevékenységét Fekete
Zoltánné, a lenti kereszténydemokraták vezetője.
A KDNP zalaszentgyörgyi alapszervezete 1990-ben jött létre. Közösségi szinten aktív vallásos családfők alapították. Ahogy egyik
tagtársuk, Györe Balázs szokta mondani: „Nálunk tulajdonképpen minden vasárnap taggyűlés van: a szent-

misére várakozva
mindig van idő röviden áttekinteni
az ország és a falu
legfontosabb közéleti
kérdéseit.”
A
szentgyörgyi
alapszervezet – a
beszedett
tagdíj
terhére – anyagi
támogatást nyújt
a keresztény szellemiségű falubeli
civil (Gyertyafény
Kórus Alapítvány,
Örömzene Alapítvány) szervezetek
rendezvényeihez.
Tagjaik aktívak a
helyi sport, kultúra,
hitélet és társadalmi munka területein, így a tagság
által megformált véleményre odafigyel – az egyébként hagyományosan
független helyi politikusokból álló
– önkormányzati képviselő-testület
is. Ezen felül figyelemre méltó eredményként tartják számon, hogy a 400
lelkes kistelepülésen tevékenykedő
alapszervezet az elmúlt 25 év minden
belpolitikai vihara és nehézsége ellenére működik, és képes megfelelni a
KDNP Alapszabályában meghatározott előírásoknak is.
A most négyszáz lelkes faluban
tízfős KDNP-szervezet működik, a

tagok között nyugdíjasok és fiatalok
egyaránt megtalálhatók. „A jövőben
szeretnénk folytatni a fiatalok bevonását, tovább erősítenénk az egyházközségi tanácsadó testülettel fennálló jó kapcsolatokat, és megnyitnánk
alapszervezetünket a környező települések hasonlóan gondolkodó lakói
előtt is” – mondja a jogász és közgazdász végzettségű családapa, Császár
Zoltán, a helyi KDNP-alapszervezet
elnöke. „A nagyapám nyomdokaiba
lépve csatlakoztam a zalaszentgyörgyi alapszervezethez, majd vállaltam
annak vezetését a 2014-es tisztújításkor. Családunkban hagyomány,
hogy érdeklődünk a közügyek iránt,
és lehetőségeink szerint próbálunk
tenni is körülöttünk élőkért. Középiskolában diákszervezeti vezetőként
kaptam díjat, most civilszervezeti
vezetői és vállalkozásvezetői tapasztalaimmal próbálok a pártszervezet
hasznára válni helyi, megyei és adott
esetben országos szinten” – mondja
Császár Zoltán.
Sziráki István Zala megyei
KDNP-elnök fájlalja, hogy kevesen
vállalják fel az adott esetben feladatokkal és kötelezettségekkel együtt
járó KDNP-tagságot. A külső szemlélő számára azonban egyáltalán nem
tűnik úgy, hogy – az ország más vidékeivel összehasonlítva – Zalában
kevésbé lennének aktívak a kereszténydemokrata politizálás hívei.

A magyar nép tudja: Mindszenty szent
Mindszenty József a 20. század erkölcsi iránytűje volt, mert egész életében, minden helyzetben, minden előjelű diktatúrában az igazság oldalán állt, és
ezzel példát mutatott nemzetének – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes június 9-én Zalaegerszegen. A hercegprímás mind a nyilas, mind a
bolsevik diktatúráknak vértanúja volt – emlékeztetett a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.
Semjén Zsolt a ferences Jézus
Szíve-plébániatemplom
mellett
kialakított Mindszenty-kert és az
egykori hercegprímás alakját felidéző szobor avatásán tartott beszédet. Mindszenty Józsefet „minden
diktatúra, minden állomáshelyén
letartóztatta”: Zalaegerszegen a Tanácsköztársaság kommünje, a náci
uralom idején a nyilasok Veszprémben, Rákosi kommunista rendszere
pedig Esztergomban – idézte föl
a történelmi tényeket Magyarország miniszterelnök-helyettese. A
KDNP elnöke szerint Mindszenty
személyes életútja bizonyítja, hogy
mind a náci, mind a bolsevik rendszer „egygyökerű és lényegileg hasonló: mind a kettő istentelen és embertelen”. A hercegprímás mindkét
diktatúrának vértanúja volt – tette
hozzá a kereszténydemokrata politikus.
Semjén Zsolt felidézte: nemcsak
nekünk, magyaroknak volt meghatározó Mindszenty szolgálata,
hanem egész Európa számára, mert
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ha nem történt volna meg az ő személyes áldozata, illetve az 1956os forradalom vértanúsága, akkor
„Nyugat-Európa beleszédülhetett
volna az eurokommunizmusba”.
Francia- vagy Olaszországban
„egy lépésre voltak a kommunista
pártok attól, hogy hatalomra kerüljenek”, de Mindszenty és a magyar
forradalom időben felébresztette az
embereket – tette hozzá. Semjén
Zsolt úgy értékelte, hogy: a hercegprímás „nem illetéktelenül avatkozott a politikába, egyszerűen állampolgári kötelességét teljesítette”. Az
ő életében ugyanis – illegitim megszállások alatt – a „történeti alkotmány” volt érvényben, amely alapján a hercegprímás volt az ország
legfőbb közjogi méltósága, ezért ő
„az alkotmányból következő közjogi kötelességét teljesítette” – tette
hozzá. Mindszentyt azzal is vádolják, hogy legitimista, királyságpárti
volt, „de ezt legitim módon tette”,
mert a királyságot Magyarországon
legitim módon soha nem törölték el.

A második világháború utáni ideiglenes kormánynak erre nem volt
felhatalmazása, és amikor az államformát megváltoztatták, hazánk
szovjet megszállás alatt állt, tehát
nem volt szabad döntési lehetősége
a magyar népnek – érvelt a miniszterelnök-helyettes. Semjén Zsolt
úgy vélte, hogy Mindszenty azért a
20. század erkölcsi iránytűje, mert
„minden helyzetben, egész életében, minden előjelű diktatúrával
szemben a jó oldalon állt, az igazság oldalán állt, és ezáltal példát
mutatott az egész nemzetének”. A
magyar állam – tiszteletben tartva
azt, hogy nem avatkozik szakrális
kérdésekbe – mégis minden eszközzel támogatja Mindszenty József
boldoggá avatását, „mert a magyar
nép a hitérzéke alapján pontosan
tudja, hogy Mindszenty szent” – fogalmazott Semjén Zsolt.
A szobor- és kertavató ünnepségen Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere (Fidesz-KDNP) arra
emlékeztette a hallgatóságot, hogy

Mindszenty 1917-ben hittanárként
érkezett Zalaegerszegre, majd 1919től 25 éven át volt a zalai megyeszékhely apátplébánosa.
„A 20. század egyik legnagyobb
hatású történelmi alakja” a városban töltötte aktív éveinek jelentős
részét, és nevéhez iskolafejlesztés,
templomépítés, múzeum- és nyomdaalapítás is fűződik – mondta.
A polgármester hozzátette: a Modern városok program keretében
Mindszenty-múzeum és -zarándokszállás is épül a zalai megyeszékhelyen, és a mostani avatással
hivatalosan elindul a több mint ötmilliárd forintos városfejlesztést
jelentő Mindszenty-program. A
Mindszenty-kertet és a Párkányi
Raab Péter szobrászművész által
készített életnagyságú gránitszobrot Márfi Gyula veszprémi érsek
áldotta meg. A rendezvényen köszöntőt mondott Vigh László országgyűlési képviselő (Fidesz),
valamint Ocsovai Grácián ferences
plébános.

2016.06.24. 14:29:28

8

H AZÁNK
AZÁN
Nagykanizsa: Harmóniában a jövővel

Országjáró

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

Nagykanizsa a dinamikus fejlődés
útjára állt, köszönhetően a Modern
Városok Programnak és a stratégiai
gondolkodásnak, ami az elmúlt években jellemezte a város vezetését. A
múlt értékeiről és a jövő terveiről beszélgettünk Dénes Sándorral, Nagykanizsa polgármesterével.
Hogyan érvényesülnek a kereszténydemokrata elvek a nagykanizsai városvezetés mindennapi gyakorlatában?
Két nagyon lényeges elvnek kívánunk megfelelni a város jövője érdekében: az első, hogy biztos talajon
kell állnunk, amely a hagyomány
tiszteletén alapul. Keresztény őseink
által felépített otthonunk értékeit fontos megőriznünk a jövő generációi
számára, hogy harmonikusan fejlődhessünk, de az idősebbek is érezzék
munkájuk megbecsülését. A második
szempont, hogy mindig a megújulás,
az innováció formáit keressük, így
teremtve lehetőségeket a fiataloknak
is a városunkban. E két szempont,
úgy gondolom, a kereszténydemokrata gondolkodásnak is sarokkövei,
hiszen keresztény ünnepeink is ezt
az iránymutatást adják számunkra. Őrizni a hitet, emlékezni Jézus
születésére, a Feltámadásra, minden
évben jelenként megélni a múltat, a
jövőre is tekintettel. Ezt az elvet próbáljuk Nagykanizsán a mindennapok
gyakorlatában megvalósítani. Kiváló
kapcsolatokat ápolunk a történelmi egyházakkal, minden rendezvényünkön jelen vannak képviselőik,
az áldásukat kérjük megújuló építményeinkre, szobrainkra, közösen
ünnepeljük az Advent időszakát, a
Pünkösdöt, ugyanakkor a fejlődésért
együttműködünk számos pályázatban. Természetes számunkra, hogy
a hit manifesztumait gondosan megőrizzük, így az elmúlt években a fogadalmi kőkeresztjeinket és a templomainkat is felújítottuk.

kapcsolattartás

terveink fókusza is az élhető város kialakítása. Egyik legfontosabb fejlesztési szándékunk egy új 500 hektáros
ipari park létesítése elkerülő utakkal,
amely része a Modern Városok Programnak is. Tervezzük ugyanakkor
intézményeink energiahatékonysági
Megjelent Ferenc
pápa Laudato
si´
korszerűsítését, és szeretnénk
felújíkezdetű enciklikája
tani több háziorvosi rendelőt, a zöld
A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
város programban pedig tereinket
kívánjuk valódi közösségi terekké
varázsolni, de egy sétálóutcát is létrehoznánk, hogy pezsgő belvárosi
élet alakulhasson ki. újként létesülhet egy sport- és rendezvénycsarnok,
ami háromezer ember befogadására
lesz alkalmas. A sétakertben uszodánk szomszédságában épül meg az
Orbán Viktor miniszterelnök és Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere a
új, korszerű fedett uszoda, ami elsőModern Városok Program keretében együttműködési megállapodást írt alá
sorban a versenysportot szolgálja, de
Nagykanizsán
a kajak¬kenusok is tudnak majd ott
Mit tart az elmúlt évek legfonto- projektnek köszönhetően megújult a edzeni.
sabb eredményének?
Az Alsó-templom mellett lévő
belváros, rendezvényeinknek helyet
Számomra a legfontosabb a közéle- adó Erzsébet térrel és a Fő utcával, ferences kolostor rekonstrukcióti béke megteremtése, amely a közös amelyre mindannyian büszkék le- ja szintén része a Modern Városok
munka alapját jelenti. Hívőként és hetünk. Az egészség megőrzéséhez Programjának. Már elkészült az
tanárként is mindig az együttműkö- kapcsolódóan fontos megemlíteni, előzetes megvalósíthatósági tanuldés lehetőségeit kerestem, és nagyon hogy a peremkerületi és belvárosi mány, illetve bírjuk a rend ígéretét,
örülök, hogy polgármesterként az el- iskolákban egy-egy müftivespálya hogy átadnák müködtetésre a kolosmúlt évek valóban arról szóltak, hogy épült, továbbá Kanizsán négy ovifo- tort. Cseresnyés Péter államtitkár úr,
miként tudunk együtt dolgozni a kö- ci-pálya, melyek gyermekeink spor- térségünk országgyűlési képviselője
zösségünkért. Ennek kézzelfogható tolását szolgálják.
által megálmodott Mura-programeredménye, hogy a város főtere, az
Milyen nehézségekkel kell napja- ban pedig a turizmust lendítenénk
Erzsébet tér után második ütemben inkban szembenézniük, és milyen fel a folyó mentén található telea Fő utca teljes rekonstrukcióját is terveik vannak a ciklus hátralévő pülésekkel együtt. Cél a falvakban
megvalósítottuk, ami az esztétikum részében?
előállított kézműves termékek árusímellett közművek teljes cseréjét is
A legnagyobb nehézség a fiatalok tása is, Kanizsán például a ferences
érintette. A sétaút kiszélesítésével helyben tartása, identitásuk meg- kolostorban, ahol manufakturális
kerékpárutat létesítettünk mindkét erősítése. Sokat teszünk azért, hogy sörfőzdét is kialakítanánk a rend
oldalon — folytatva a kerékpárutak városunkban, itthon képzeljék el a jö- életét bemutató interaktív kiállítáhálózatának évek óta tartó kiépítését vőjüket: munkahelyek teremtésével, son felül. Az Erzsébet tér észak-ke—, továbbá az itt működő vendéglá- új, duális képzésű egyetemi szakok leti sarkában álló régi nyomdaépület
tóegységek nagyobb teraszt kaptak. indításával, és a város megújításával, és környéke pedig konferencia- és
A projekt részeként játszóteret alakí- élhetőbbé tételével kívánjuk megmu- továbbképző központként újulhat
tottunk ki a belvárosi Eötvös téren, tatni, hogy Nagykanizsa számukra is meg. Mindezek a fejlesztések egy
amit a közelmúltban adtunk át. A a legmegfelelőbb környezet a család múlt értékeire alapozó, de a jövőt
kormányhivatal beruházásában fel- és az önálló otthon megteremtésére. építő várost és térségét mutatnak fel,
újított járási hivatal előtti tér rekonst- A már megvalósított fejlesztések is ahol valóban érdemes és lehet minőrukciója is befejeződött. A komplex ezt a célt szolgálták, de a jelenlegi ségi életet élni.

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

FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Kereszténydemokrata családi nap Komárom-Esztergomban
Június elején több mint háromszáz felnőtt és gyermek részvételével immáron második alkalommal tartották meg a Kereszténydemokrata Néppárt
Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének Családi Napját az esztergomi GranCampingban.
hazánk

A 13 megyei alapszervezetből,
valamint a környékbeli városokból
és településekről érkező vendégeket
Szallerbeck Kornél megyei elnök,
Hegedűs Mihály megyei szervező,
valamint Szerencsés Gergely megyei titkárként és a vendéglátó esztergomi alapszervezet elnökeként
köszöntötte.
A gyermekeket ugrálóvárak, arcfestés, kézműves foglalkozás, kür-
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töskalácssütés várta, a felnőtteknek
pedig színvonalas zenés műsorokkal jártak kedvükben, például a
tatabányai képviselőtestületi tag
Molnár Tamás nevével fémjelzett
Sógorok együttes fellépésével.
Délután a közös ebédet követően
az érdeklődők egy sétahajós kirándulás keretében gyönyörködhettek az esztergomi Bazilika és
vár látványában. A rendezvény
zárásaként Halmai Vilmos ferences szerzetes közreműködésével

valamennyi alapszervezet zászlaját
megszentelték.
Az eseményen részt vett Völner
Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára, a Fidesz Komárom-Esztergom megyei elnöke, aki
barátaiként köszöntötte a vendégeket. A rendezvény ismételt nagy sikerére való tekintettel – hagyományteremtő szándékkal – évről évre meg
kívánják szervezni a megye kereszténydemokrata családjainak napját a
királyvárosban.
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Bemutatjuk a képviselőt

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Móring József Attila 72 somogyi településért dolgozik
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 válasz-

tották. Mit takar ez a poszt, mire
Hazánk
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 –

Móring József Attila KDNP-s országgyűlési képvidelő (képünkön) váFerenc
lasztókerületéhezMegjelent
72 település
tartozik.
pápa Laudato si´
Képviselősége alatt
település
kezdetűszámos
enciklikája
központja
éskellközépülete megszépült.
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni
Büszke a Balatonbogláron megépült
új városi piactérre, a felújított műemlékhajóra, a boglári Kápolna-dombon
megépült Szent Erzsébet emlékparkra, a felújított Kék kápolnára, a város
szabadstrandján kialakított Buborék
élményfürdőre és a Nemzeti Kézilabda Akadémiára, melynek új csarnoka
és kollégiuma rövidesen átadásra kerül és a jövő reménységei hamarosan
birtokba is vehetik. Balatonbogláron
és Fonyódon közel fél-fél milliárd forintból fejlesztették a komplex járóbeteg szakellátó központokat, biztosítva
ezáltal a korszerű és szakszerű ellátáshoz szükséges feltételeket. A választókerület Balaton-parti településeien
partvédőművek kialakítására került
sor, több településen megoldódott a
belvízelvezetés problémája is. Marcaliban megépült a 68-as elkerülő út,
valamint elkészült a várost Kéthellyel
összekötő bicikliút is, továbbá mintegy 1,24 milliárd forintból újult meg
Marcali város csatornahálózata és
szennyvíztisztító telepe.
Móring József Attila méltán büszke a fonyódi Várhegy kilátóra, a város újjáépült, megszépült köztereire,
a sándortelepi strand fövenystranddá
történő alakítására, a város intézményeinek energetikai korszerűsítésé-

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

re, a bölcsőde és az általános iskola
fejlesztésére, valamint a nyaranta
megrendezésre kerülő kulturális rendezvények megújult központjára, a
Vigadó térre.
A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés
és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás keretében húsz
somogyi településen valósultak meg
fejlesztések, új szennyvízcsatorna-hálózatok épültek, illetve megújultak a
régiek, valamint egyes településeken új
szennyvíztisztító telepet építettek. 2015re megépült Nagybajom történetének
eddigi legnagyobb beruházása, a nagybajomi szennyvízcsatorna-hálózat.
A választókerületében található városok mellett természetesen a kistelepüléseik fejlődésére is nagy gondot
fordítottak. Orvosi és fogorvosi rendelőket újítottak fel, önkormányzati
épületek, templomok, iskolák, óvodák
energetikai korszerűsítését valósították
meg, integrált közösségi és szolgáltató tereket alakítottak ki, és a pályázati
lehetőségeknek köszönhetően a kistelepülések falugondnoki buszainak cseréjére is lehetőség nyílt.
Személyes sikerének éli meg, hogy
szülőfalujában, Somogyváron, a Ku-

Országjáró hírek röviden
KDNP-s vezetők
találkoztak tökölön
Tökölön találkoztak és cseréltek eszmét egy kötetlen összejövetelen országos és megyei kereszténydemokrata
vezetők. A résztvevőknek Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, a KDNP
elnöke adott átfogó politika helyzetértékelést. A rendezvényen jelen volt
Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője, Latorcai János, a KDNP választmányi elnöke, Surján László, a KDNP
tiszteletbeli elnöke, Hargitai János, a
KDNP ügyvezető alelnöke és Rétvári
Bence KDNP-alelnök is.

Morus-díjátadó
Sopronban
Firtl Mátyás, Sopron és környéke kereszténydemokrata országgyűlési képviselője a Szent Orsolya Iskola évzáró
ünnepségén átadta a KDNP Morus-díját
az arra érdemes diáknak, Kis Gertának.
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Évzáró ünnepségét tartotta Te Deum
szentmise keretében a soproni Szent Orsolya Római katolikus Általános Iskola
és Gimnázium. A szentmisét Pápai Lajos püspök celebrálta.
A soproni Orsolya téren tartott szentmisét követően iskolai évzáró ünnepség
keretében az intézmény tantestülete,
diáksága és szülői munkaközössége nevében Kovács András igazgató mondott
köszönetet Pápai Lajos püspöknek a
hosszú évtizedek alatti iskolaalapító-, és
-fenntartó szolgálatáért, támogatásáért.
Az iskolai évzáró ünnepségen a KDNP
nevében Firtl Mátyás országgyűlési képviselő adta át a Morus-díjat az iskola arra
érdemes diákjának, Kis Gertának.
A Morus-díjat, amelynek alapítója
a KDNP, Rétvári Bence államtitkár
javaslatára, a katolikus iskolák végzős
diákjai kaphatják meg, akik jó tanulmányi eredményeik mellett aktívan
és felelősen vesznek részt közösségi
életben, nyitottak a közéletiségre és
elkötelezett keresztények.

pavár-hegyen található Szent László
király nevéhez kapcsolódó egykori
bencés apátság romterületét 2011-ben
nemzeti emlékhellyé nyilvánították,
hisz Somogyvár nem csupán az ősi,
pogány és a keresztény magyarság
találkozási pontja Koppány és Szent
László révén, hanem Magyarország
európaiságát is jelképezi, hiszen a Somogyváron letelepedett francia szerzetesek évszázadokon át élő kapcsolatot
jelentettek Európával. 2015. decemberében átadták a Kupavár-hegy lábánál
a Nemzeti Emlékhelyhez kapcsolódóan, mintegy másfél milliárd forintos
európai uniós és hazai forrásból épült
látogatóközpontot, melynek interaktív
kiállítása a szent és az uralkodó kettősségét vizsgálva mutatja be a magyar
középkor legnagyobb hatású alakját.
A következő időszak feladataival
kapcsolatban Móring József Attila a
Hazánknak elmondta: a jövőben mindenképp szükségszerű lenne a kistelepüléseket összekötő földutak aszfaltozása, s a már meglévő, többnyire sajnos
nehezen járható bel- és külterületi utak
feljavítása. Nagyon szeretné, ha sikerülne megnyugtató megoldást találni a
marcali kórház problémájára, s ezáltal
a választókerületének központjában
található egészségügyi intézmény ismét elláthatná a környék ápolásra szoruló polgárait. Hangsúlyozta, hogy jó
volna csökkenteni a Balaton északi és
déli partjának fejlettségi különbségeit, ezzel megadva a lehetőséget a déli
partnak is turizmusa fellendítésére.
Szeretné továbbá, ha megerősödne a

kereszténydemokrácia Somogyban,
melyet a fiatal nemzedék megszólításával és bevonásával szeretne elérni.
Móring József Attila reméli, terveit
sikerül valóra váltani, mely nem csak a
választókerületében élők, hanem a somogyi emberek érdekeit is szolgálja, és
hosszú távon életminőségük javulását
eredményezheti.

Az ország
helyzetéről őszintén –
Balassagyarmaton

országgyűlési képviselő (19942002) tevékenységével vette kezdetét. A mintegy száz Csongrád
megyei kereszténydemokrata megtekintette a város 1945 és 1990 közötti történelmét feldolgozó Emlékpont múzeumot, ahol az intézmény
igazgatója, Miklós Péter KDNP-s
megyei képviselő kalauzolta a vendégeket. A rendezvényen részt vett a
Kalmár Ferenc, hazánk szomszédság politikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa, a KDNP megyei elnöke és Haág Zalán, a KDNP
szegedi elnöke, közgyűlési frakcióvezetője is.

Június elején a KDNP Nógrád Megyei
Szervezete és a helyi KÉSZ vendége
volt Harrach Péter, a KDNP parlamenti
képviselőcsoportjának vezetője Balassagyarmaton, a városháza dísztermében.
Az aktuális politikai helyzet elemzése
mellett beszámolt a frakció munkájáról,
beszélt a migránskérdésről és a jövő
feladatairól, majd válaszolt a felmerült
kérdésekre.

Tartalmas félévzáró
Csongrádban
A hódmezővásárhelyi kereszténydemokraták látták vendégül
a Csongrád megyei KDNP tagjait
június 17-én. A rendezvényen Almási István KDNP-s polgármester
elemezte a város és a Kereszténydemokrata Néppárt rendszerváltás
óta tartó szoros kapcsolatát, ami a
2002-ben elhunyt Rapcsák András
egykori polgármester (1990-2002),

Névjegy
Móring József Attila 1968-ban született Kaposvárott. Két gyermek, Máté
Koppány (1999) és Álmos Botond
(2005) édesapja.
Marcaliban érettségizett, 1993-ban a
kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán általános iskolai
tanító szakon szerezte meg első diplomáját, majd 1998-ban oligofrénpedagógiai szakos gyógypedagógiai tanárként
diplomázott és fejezte be tanulmányait a
budapesti Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán.
1992-ben lépett be a Fideszbe, 2002ig elnöke volt a somogyvári csoportnak.
1998-tól 2010-ig Somogyvár polgármestere volt. 2002-től listás országgyűlési képviselő, 2006-tól 2014-ig Somogy
megye 3. számú, azóta a módosított határok miatt Somogy 4. számú, marcali
központú választókerületének KDNP-s
országgyűlési képviselője. Több bizottságban és albizottságban dolgozott,
illetve dolgozik. 2015. június 1-jével a
Miniszterelnökséget vezető miniszter a
megyei fejlesztési projektek megvalósításának céljából Somogy megye fejlesztési miniszteri biztosának nevezte ki.

Dávodi
KDNP-sek ünnepe
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti
római katolikus érsek celebrált szentmisét június 3-án a Dávodhoz tartozó
Püspökpusztán. A Jézus Szíve búcsúban részt vett a Kovács Lászlóné
vezette 15 fős dávodi KDNP-alapszervezet és Mák Kornél, a KDNP
Bács-Kiskun megyei elnöke is.
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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.

Bevezetés
Szerettem volna valami esztétikusat, lelkit és emelkedett írást odatenni az agnusradio.ro blogjára, hiszen
ez illik ahhoz, hogy 500. cikkem publikálásához érek Isten kegyelméből
(bekefy.agnusradio.ro). Legfőképpen
ez lenne méltó az evangéliumi lelkületű rádióhoz és tudatosan vállalt
küldetéséhez. Ez lett volna szívem
belső vágya is, valamilyen spirituális mini-esszében fejezni ki hálámat
Urunknak, kátés lelkülettel és a magyar kálvinista, hívő református ember igei, s jellegzetes ünnepi köszöntője gyanánt. Hiszen egész életünk,
munkánk, szolgálatunk, írásaink
igazi motívuma a hála. Hála a megváltás történelmi tettéért, Jézus golgotai szenvedéshaláláért, a feltámadott Úrért és a feltámasztó Atyáért, a
Szentlélek hitelesítő közösségéért. És
köszönet az agnusradio.ro vezetőjének, alkotó közösségének, legfőképpen hallgató-, és olvasótáborának,
hogy egy nagy testvéri–szellemi–
lelki közösség tagjaiként igénylik
a mindennapi mennyei kenyeret, s
igénylik azokat az írásokat, amiket az
agnusradio asztalánál találnak. S mikor máskor kellene ezt elmondanom,
mint éppen az 500. cikk megszületése
és közlése kapcsán. De mint annyiszor a különös 20. században, ebbe
a boldog és önfeledt hálaadó, ünnepi
pillanatba is beleszól a történelemmé formálódó élet. Ünneplésnek alig
enged helyet a kőkemény realitás.
Napjaink drámaivá fordult európai
és hazai világa. A migráció, s ennek
minden kiváltó oka és felsejlő közelebbi-távolabbi hozadéka, meg hordaléka. Így tehát a hála és a köszönet
egyszavas, de szívemből kiáradó kifejezése után gyorsan a kőkemény valóságnál maradok. Írnom kell A világ
vége – 2084 c. könyvről, ami múlt évi
franciaországi, s idei német nyelvterületi megjelenése óta kellőképpen
sokkolja a közvéleményt világszerte.
Lám, a korszellem és a történések
gondoskodnak a borzongásról, a
megrettentő jövőképek globális égre
szegezéséről. Most már a világvégét
idéző, mesterségesen igéző apokalipszisok is beindultak. Már nem jelképesen, rejtett üzenetekként, hanem
nyíltan: La fin du monde – 2084.
Miről szól, s miért Boualem Sansal,
a 66 éves algériai származású francia
író könyve? Az orwelli 1984, a Pew
Research Center 2070-re prognosztizált iszlám világfölénye után most
itt a véget szuggeráló látomás-sorozat? Azzal a fenntartással írok erről a
könyvről, hogy mi reformátusok, keresztyének hisszük, hogy a világ vége
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FORRÁS:MTI

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

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

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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 –

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

nem Orwell, nem Houellebecq, nem
Sansal, nem PEW Kutatóközpont reálpróféciáinak függvénye. Egyedül
a történelem Ura, még nem is a világmegváltó Fiú, hanem egyedül az
Atya ismeri azt az órát, amikor még
nem a világvége jön el, hanem a Fiú,
hogy ítéletet tartson élők és holtak
fölött. De hogy ez mikor lesz, felettébb nagy titok. Történetteológiai
misztérium ez. Minden ehhez képest
csak illetéktelen kíváncsiskodás, kukucskálás-kísérlet a világtörténelem
előttünk még zárt ajtaján át a tikok
titka szentélyébe. Mivel azonban ott
nem láthat semmit az emberi szem, itt
kezd el fantáziálni. S ehhez napjaink
történése elég borzongató muníciót
szolgáltat. Ha úgy tetszik, tekinthetjük úgy Sansal könyvét, s az összes
fóbia-keltő írástudó látomását, mint
intéseket, figyelmeztetéseket a bekövetkező végre? Vagy netán az iszlám
terrorizmus szellemi trójai falója lenne ő is? Esetleg azzal az egyetlenszerű üzenettel: Legyetek készen!? Én
így olvasom e könyv eddig megismert
mondatait, így írok róla. Legyetek
készen, hiszen hogy melyik órában
jön el Uratok, nem tudhatjátok. Bibliai önvédelemnek, a tehetetlenség
közönyét vagy görcsét felszámoló
keresztyén reménységünk sarkalatos pontjait szintén ismertetjük majd
írásunk második részében. (vö.: Die
Welt, Die Zeit, FAZ, ZZ, l’Express
,Libération, Paris Match)
„Az iszlám
levegőbe röpíti
társadalmunkat…”
Nyugat-Európa különös izgalomban van. George Orwell angolszász

író 1949-ben írt világhírű regényében, az 1984-ben egy civilizációt leigázó, fokozatosan bürokratizálódó,
végletesen totalitárius rendszer képét
vetítette előre, aminek 1984-re szinte
az egész világ pusztulásához kellett
volna vezetnie. Ez nem következett
be. Aztán a migrációs nyomások, az
Iszlám Állam terrorcselekményeinek
szaporodása és egyre inkább Európa
szívét célzó akciói sodrában tavaly
éppen a Charlie Habdo elleni gyilkos
akció idejére jelent meg Michel Houellebecq A lévetettség című könyve,
ami 2022-re időzíti Franciaországban az iszlám félhold felszállását
az Eiffel-toronyra, amikor muszlim
kormány ül, áll majd a franciák élére.
És mit látunk most? Jó fél évvel később, 2015 őszén berobbant a francia
könyvpiacra, s ma már vagy 300 ezer
példányban elfogyott a 2084 – a világ vége című könyv az algériai származású, 66 éves Boualem Sansaltól,
ami a címben megadott időre muszlim vallási diktatúra beköszöntését
prognosztizálja. S ha mindehhez a
kölni, brüsszeli és egyéb események
mellett még odatesszük például az
amerikai Pew Research Center már
több cikkemben ismertetett trendvizsgálatait és jövőkilátásait arról,
hogy 2070-ben a statisztikai valószínűség szerint bekövetkezik a nagy
történelmi váltás, amikor az iszlám
hívők lélekszáma (3,27 milliárd) fölébe megy a keresztyének világméretben számlálható (3,18 milliárd)
lélekszámának, akkor valóban meg
kell állnunk. És el kell gondolkoznunk azon, mi is zajlik világunkban,
Európában, s merre tart a világ bárkája vagy űrhajója?

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 –

Ennek drámai festménye, s az
olykor túlzónak tűnő fekete-fehér,
vakító fényhatásokkal, sokkoló szövegekkel megírt sansali ébresztője
vajon kinek, kiért szól? Mindenesetre a francia, angol, német, s más országok vezető sajtója kendőzetlenül
szól a könyv sugallotta trendről. A
Die Welt hétvégi számában megjelent, Martina Meister által készített
interjú az algériai íróval már címében is érzékelteti a fenyegetettséget:
„Az iszlám levegőbe röpíti társadalmunkat”. A Die Zeit szemleírója,
Iris Radisch nehézfegyverzetű melankóliáról ír a könyv kapcsán „Az
emberiség utolsó napjai” címen. A
kétrészes reflexió második felét ez a
felcím vezeti be: „Nyugat maga a halál gépezete, csak nem veszi észre”.
A Frankfurter Allgemeine Zeitungban Jürg Altwegg homlokegyenest
másként hangszerel cikkében, ezért
is fogalmazta meg így talán kissé ironikus felhanggal a címadó mondatot:
„Sansal iszlám-regénye, a 2084 igazán békés mű”. Wolf Lepenies pedig
némi svájci szenvtelenséggel koncentrál a sztorira, amit ilyen címmel
vezet fel: „Ahogyan a világ akkor
fog kinézni, amikor az IS fog uralkodni”. S akkor még nem szóltunk a
francia médiavisszhangokról, amit
már eleve három kategóriába sorolnak a hozzáértők: pozitív, negatív,
illetve semleges kritikákra. Előbb a
könyv eseményrajzát mutatjuk be röviden, majd azt az interjút foglaljuk
össze, amiben Sansal nemrég fogalmazta meg olykor könyvénél is meghökkentőbb megállapításait.
Ennek, s a könyvet bemutató írásoknak az olvasása közben állandó-
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Felelősek vagyunk a
an kétParkoló
kérdés
motoszkált
bennem.
közösségi
rendezett társadalom
tér lesz
alakításáért
Az egyiktől magam
is
megborzadédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
tam: mi van, ha kapcsolattartás
Sansal valami módon szellemi követe a szélsőséges
terveknek, s irodalmi formában
hangszereli meg, adja tudtul a világközvéleménynek, mi vár Európára, a
világra, unokáinkra? Ennek némileg
ellene mond, hogy hazájában, Algériában nem engedték
megjelenni
könyMegjelent
Ferenc
pápa Laudato si´
vét. Megdöbbentő,
hogy
kiadók
és
kezdetű enciklikája
könyvesboltok
százait
szüntette
meg
mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
az arab tavasz szellemében az ország
vezetése. Miért vállalna ilyen előretolt
álprófétai szerepet? A másik kérdésem: lehet, hogy valóban ébreszteni,
riadóztatni akar Sansal? Ennek meg
egyik kijelentése látszik ellentmondani: Európa már elkésett. Már nincs jövője. Akkor hát kinek mondja ezeket?
És vajon miért? Ha a hit iszlám diktatúráját feltartóztathatatlannak tartja,
furcsa paradoxon fejeződik ki megnyilatkozásiban, amikor így fogalmaz:
nem hisz az Iszlám Állam végső győzelmében, mivel mint minden totális
diktatúrának, ennek is feloldhatatlan
belső ellentmondásai vannak, s ezek
vetnek véget uralmának. De mikor?
Addig viszont a Nyugatnak iszonyú
károkat fog okozni…

ág

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

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

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

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

2084-ben indul
az emberiség új
időszámítása?
Abisztántól a totális
megfigyelésen át a
történelmi, kulturális
emlékezetvesztésig
Ha valaki rákeres a Google-ben,
hol létezik a regény kulcshelyszínét
alkotó Abisztán nevű város, helység
a világon, akkor két földrajzi pont
tűnik elébe. Az egyik az iráni Loredan régióban található, a másik az
afganisztáni Herat Tartományban. A
harmadik pedig papíron létezik csak,
Sansal regényében. Ez azonban nem
falunév, nem városnév, még csak
nem is régió, ország vagy kontinens
neve. Hanem az egész világé. A globalizáció eljutott végcéljához sansali
olvasatban, ez pedig az új föld, új világ neve: Abisztán. Ez a hívők földje,
amit Abi próféta után neveztek el
így, aki Jölah küldötte a földön (nehéz az áthallástól szabadulni, miszerint ez a név Allahra utal). Az új világ szent könyvét Gkabul-nak, azaz
odaadásnak nevezik, amit abilangi
nyelven írnak. Ez az egyetlen nyelv,
amit Abisztánban beszélni szabad.
Abisztán születő új nemzedékeinek
99 kulcsmondatot kell megtanulniuk, ezek között is az egyik legfontosabb: „A hit teljes alávetettség,
és ez a hit az igazság”. Abi uralmát
ennek az alávetettségnek, alárendeltségnek a révén valósítja meg.
A földnyi országban senkinek nem
lehetnek egyéni gondolatai, a totális megfigyelés mindenkit ellenőriz,
lázító gondolatokat vagy szokatlan
cselekedeteket azonnal észlelnek és
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megtorolnak. Abi gigantikus képeit
hatalmas falakon mindenhol láthatják az emberek. A világbirodalmat
az „Igazak Testvérisége” nevű csúcsapparátus irányítja, 40 legfőbb
méltósággal. A 2084 utáni egész világot belakó hívőknek a mai 5 imádság/nappal szemben kilencszer kell
imádkozniuk és imádniuk Jölahot.
Napjaik változatosságát a kötelező
zarándoklások és a nyilvános tömegkivégzések jelentik. A zarándoklás
célja az a kis kőház, ahol Abi született. Az Igazak Testvérisége nevű világkormányzat 11 évente változtatja
a szentély helyét, hogy az Abisztánt
felépítő 60 tartomány mind egyenlőképpen sorra kerüljön.
Tiltott határ a
végtelen birodalomban?
S mi van azon túl? A
kétely születése…
Minden nagyon helyén van a világ
egyetlen államában egészen addig,
amíg a regényben egy Ati nevű kisember, életének harmincas éveiben
éppen egy szanatóriumból készül hazamenni, ahol kigyógyították tuberkulózisából. De közben rátéved egy
lezárt, tiltott útra, ami a Határhoz
vezet. Ha pedig van határ, akkor jogos a kérdés, mi van a határ túlsó oldalán? Hogy lehet ez, ha csak Abisztán
létezik a világon? Lassan megszületik
Atiban kétely. Tényleg Abisztán a világok világa, az egyetlen és páratlan
ország? Ati archeológiai lelőhelyet
fedez fel zarándoklása során. Abi menedékhelye ez, amit az angyalok jelentettek ki neki. Ennek a titka, hogy
jelzést ad neki arról: Abisztán előtt
is volt időszámítás, de valami más,
másik világgal, másfajta emberekkel,
másfajta hittel. Felsejlik előtte, a hogy
Abisztánban komoly hatalmi harc folyik a háttérben, klikkek küzdelme
tart. Ati sorsának, gondolkodásának
alakulására Toz-nak lesz nagy befolyása. Ő elviszi egy múzeumba, ami
nagyon hasonlít a párizsi Louvre-hoz,
ahol Toz megengedi, hogy burnuszát,
gyapjúcsuháját, ami Abisztánban
mindenkire nézve kötelező viselet, levesse, és nadrágot, zakót vegyen fel.
Sőt még sajtot, csokoládét is ehet és
kávét is ihat.
Hommage, hódolat
Orwell előtt?
A történelem
meghamisítása Abisztán
működési elve…
Valójában a 2084 hommage, hódolat, tiszteletadás Orwell és az ő
1984-re világvégét előrejelző regénye, meg személye előtt – állítják
a legkülönbözőbb irányzatú Sansal-kritikusok. A „Nosztalgia Múzeumban” idéződik fel Abi előtt az
orwelli világ, illetve annak előzménye, a „normális” korábbi világ. Rádöbben, hogy Abisztán előtt valóban
létezett egy másik világ a 20. század-

ban. S megfogalmazódik előtte a
rettentően különös felismerés: a
történelem meghamisítása
az
abisztáni uralmi
rendszer működési elve, logikája, módszere!
Abisztán megszületése
előtt
nagy
küzdelem volt a nagy
szent
háborúban a 2084 után
Abisztánt uraló
csapatok és a Big
Brother, a Nagy
Testvér nevű diktátor között. Őt
legyőzve, viszont
az általa megalkotott diktatúrát
tekintve modellnek, veszik át
és alkalmazzák
Abisztánra
a
„prehisztorikus”
modellt. Az orwelli 1984-ben az
Igazságügyi Minisztérium homlokzatán 3 mondás hirdette a birodalom
„bölcsességét” és vezérelveit. Ezek:
A hazugság az igazság; A halál az
élet; A logika tejes képtelenség.
2084-ben az új világban, Abisztánban ezek megmaradnak majd, de
még további hárommal bővülnek ki:
A háború az igazi béke; A szabadság
igazából szolgaság; Az erőt a tudatlanság jelenti.
Kritikusok véleménye egybehangzóan az, hogy Sansal nem tudta Orwellt felülmúlni regényével. Nem
nevezi meg, de mindenki kitalálhatja: az 1984 a sztálini totalitarizmust
vetítette előre, a 2084 az iszlám totalitarizmust. Orwell kora félelmeit,
borzongató jövőesélyeit még tudta
regényében fokozni, Sansal nem
képes erre, mert nem is lehet regényesen az Iszlám Állam döbbenetes
gaztetteit felülmúlni.
Abisztán már
Európában jár!
Mindezzel, amit Boualem Sansal
megírt, mondják egyezően a kritikusok, bátor ember képét mutatja
nekünk. Mérnökként és közgazdászként Algériában a legmagasabb
kormányhivatalokban dolgozott, de
1999-ben elbocsátották. A főváros,
Algír közelében él, abban a kisvárosban, ahol édesanyja és Albert Ca-

mus, a Nobel-díjas algériai író anyja
jó barátnők voltak, s szinte naponta
összejöttek. Könyveit még ma is tiltják hazájában, és szinte naponta kap
halálos fenyegetéseket. Már korábban
is jelezte regényeiben, írásaiban az
„iszlámista hordák” feljövő fenyegetéseit. Akkor még 2005-öt, 2009-et
írtak. Ma is azt vallja, hogy minden
totalitárius mozgalomnak, hatalomnak önmaga a porba döntője. Az iszlám nem lépett be a modern korba, de
a végén mégis az iszlámizmus győz.
Nem a vallásos, hanem a katonai iszlám. A halált megvető iszlámista fiatalokat nehezen védi ki a Wall Street,
a pénz és a komfort világa. Ezért
fogalmaz Sansal visszatérően így:
„Túl késő van már, Abisztán már utcáitokon járkál”. Az agresszív és kemény iszlámizmusnál Houellebecq és
Sansal szerint is sokkal veszélyesebb
a lopakodó, lágy iszlámizmus. Ami
behálózza már Nyugat mindennapjait
és kilépett a vallási gettókból. Nem a
szent háború győzelmének a garanciája, hanem belopakodása minden szintre és minden módon. Valóban itt tartanánk? A következő részben a szellemi
és lelki hitvédelem és keresztyénség
védelem néhány sarkalatos gondolatával, illetve Sansal legújabb gondolataival ismerkedünk meg…
A szerző református lelkész ,teológus, kutató, publicista, a KDNP
Protestáns Műhely külügyi titkára

A Fórum rovatban megjelent cikkek
nem feltétlenül tükrözik a KDNP álláspontját.
Várjuk írásaikat a hazank@kdnp.hu e-mailcímen
és a KDNP – HAZÁNK ÚJSÁG 1141 Budapest,
Bazsarózsa utca 69. postacímen.
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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.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes meghívására május végén hivatalos magyarországi látogatást tett III. Theophilos jeruzsálemi görög
ortodox pátriárka.
FORRÁS: AA

HAZÁNK

A kormányfő helyettese a parlamentben megbeszélést folytatott III.
Theophilosszal, a tárgyalás során a
felek áttekintették a Szentföld helyzetét, valamint a keleti keresztény
közösségek életét érintő kérdéseket.
Semjén Zsolt tájékoztatást adott a
magyarországi ortodoxia és az állam
kapcsolatáról, az egyházi intézmények működéséről, a hazánkban élő
görög közösség spirituális és kul-

turális szerepének jelentőségéről.
A jeruzsálemi görög ortodox pátriárkát látogatása során egyházi részről
fogadta Erdő Péter bíboros, prímás,
esztergom-budapesti érsek, emellett
III. Theophilos felkereste a Pannonhalmi Bencés Főapátságot is, ahol
Várszegi Asztrik főapáttal folytatott
megbeszélést. A pátriárka Szentendrén a szerb püspöki templomban
együtt imádkozott a magyarországi
ortodoxia főpapjaival és vezető képviselőivel.

FORRÁS:MTI

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

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

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

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 –

Imádság, ikonokba foglalva
Kereszténységünkben, magyarságunkban, akaratunkban és alázatunkban erősítenek minket Latorcai-Ujházi Aranka ikonjai – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a művész gyomaendrődi kiállításának június 12-ei megnyitóján. A KDNP elnöke szerint Latorcai-Ujházi
Aranka, az Országgyűlés alelnökének felesége művészetében a „keleti és a nyugati kereszténység hagyományai”, valamint „a művész akarata
és a misztikus alázata” egyszerre jelenik meg.
KDNP.HU – MTI

Latorcai-Ujházi Aranka ikonjaiból a gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola névadójának szentelt
háromnapos jubileumi ünnepségsorozat keretében, Képbe foglalt imádság címmel nyílt tárlat.
Semjén Zsolt megnyitó beszédében kiemelte: Latorcai-Ujházi
Aranka, az iskola egykori diákja,
művészetében a „keleti és a nyugati
kereszténység hagyományai”, valamint „a művész akarata és a misztikus alázata” egyszerre jelenik meg.
A Kereszténydemokrata Néppárt
elnöke szerint az ikonok jól érzékeltetik, hogy kizárólag Közép-Európában, azon belül is csak Magyarországon készülhettek. Mint mondta, a 11.
századig a kelet és a nyugat teológiája
és művészete „egyben volt”, ám a 13.

Latorcai-Ujházi Aranka
századtól a nyugati világon a mozgás,
a formabontás, az egyén és a szabadság került a középpontba, míg keleten megmaradt a mozdulatlanság, és
továbbra is a közösség, a hagyomány
és az engedelmesség maradt a centrumban. Jól mutatja ezt az ikon Szent
István királyról, akit – addig egyedüliként – a keleti és a nyugati keresz-

Semjén Zsolt, felesége, Menus Erzsébet Gabriella és Latorcai János
ténység is szentjeként ismert el – húzta alá Semjén Zsolt.
Dankó Béla, a térség Fidesz –
KDNP-s országgyűlési képviselője
köszöntőjében kiemelte: az ikonok a
keresztény gyökerekhez való visszatérés értékét közvetítik.
Latorcai-Ujházi Aranka a július
1-ig látható tárlat megnyitóján hang-

súlyozta: ő csak eszköz, művészetéhez Isten adja az impulzusokat.
Az ikonkiállítás megnyitóját követően a helyi Körös Látogatóközpontban Latorcai-Ujházi Aranka
babakiállítása is megnyílt. A 600
darabos gyűjteményt a művésznő
szülővárosának, Gyomaendrődnek
ajándékozta.

Vadregényes tájon zakatol az új kisvasút
Átadták a Márianosztrát és a nagybörzsönyi
Nagyirtáspusztát összekötő, 7 kilométeres
kisvasútszakaszt. Ezzel teljessé vált a Szob és
Nagybörzsöny közötti, 21 kilométeres kisvasútvonal évtizedekig hiányzó összeköttetése. Az
avatáson részt vett Harrach Péter, a térség kereszténydemokrata országgyűlési képviselője,
a KDNP parlamenti frakcióvezetője, továbbá
Bitay Márton Örs, a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős államtitkára, Beer
Miklós váci megyés püspök és Nagy István, a
Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára (utóbbiak képünk hátterében).
Kiadja: Magyar Kereszténydemokrata Szövetség • Felelős kiadó: Harrach Péter • A lap kiadását támogatja: a Kereszténydemokrata
Néppárt és a Barankovics István Alapítvány • Főszerkesztő: Haág Zalán • Lapterv és nyomdai előkészítés:
V4 Consulting Kft. • Nyomda: Szenzor Kft. 1134 Budapest, Dévai u. 14. • ISSN 1788-7690
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

A Kereszténydemokrata Nép-

2016.06.24. 14:29:32

