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Parkoló volt,
Jubileumi
Felelősek vagyunk a
Az Európai Unió
térjen
vissza
keresztény
gyökereihez!
közösségi
ünnepség
rendezett társadalom

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Székesfehérváron

tér lesz

alakításáért
Amit
Brüsszel csinált, az inkorrekt, törvénytelen és antidemokratikus – mondta Semjén Zsolt,
utalva az Európai Bizottság és
Magyarország közötti jogvitákra
a migráció ügyében. „Mi betartottuk
a dublini alelnöki
és a schengeni
Az ügyvezető
poszt újszera Keződést,
megvédtük
határainkat
és
reszténydemokrata Néppártban, ameérvényt szereztünk a törvénynek”
lyet április 25-től Hargitai János tölt
– fűzte hozzá.
be. Az első időszakról kérdeztük.
Emlékeztetett arra, hogy Magyarország volt
az egyetlen
ország,
FORRÁS:
AA
amelyik megkérdezte saját népét,
A Kereszténydemokrata
Néphogy
akar-e bevándorlóországgá
párt
ügyvezető
alelnökévé
válaszválni, kevert népességű országban
tották.
Mit demokraták,
takar ez a poszt,
mire
élni.
„Mert
törvénykapott megbízást?
tisztelők
és korrektek vagyunk” –
fogalmazott.
Az Országos Választmány tisztHangsúlyozta,
a KDNP
szerintváújító
ülésén a KDNP
alelnökének
„az
a korrekt
álláspont,
amit úr
miaz
lasztottak.
Semjén
Zsolt elnök
mondunk.
Ne65.§.
gyertek,
mert alapján
nem
Alapszabály
2. pontja
tudunk
és az
akarunk
beengedni
timegbízott
ügyvezetői
feladatok
teket,
mert
meg
akarjuk
őrizni
a
ellátásával. Ennek teljesítése érdekésaját
civilizációnkat
és
magyar
nében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
pünket!” – hangoztatta a politikus.
hatáskörét rám ruházta az április 25Semjén Zsolt a Fidesz–KDNP-t
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
a magyar történelem és az Európai
létre az
ügyvezető alelnöki
státusz.
Unió
legsikeresebb
szövetségének
–
Folytatás
a
4.
oldalon
nevezte, mivel – mint mondta – –
példa nélküli, hogy három egymást
követő parlamenti választást nyertek meg kétharmados többséggel.

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

Semjén Zsolt aláírja az Orbán Viktor programját támogató ívet Tatán, a Piarista Rendházban 2019. április 12-én.
Mellette Michl József, Tata kereszténydemokrata polgármestere (balra) és Seszták Oszkár, a KDNP Önkormányzati
Tanácsának elnöke
Az Európai Unió keresztény gyöke- géhez. Felmutassuk Európa számára, megtagadta keresztény gyökereit, a
reihez való visszatérést szorgalmazta hogy családtámogatási rendszerünk nemzeti szuverenitást és a családoSemjén Zsolt miniszterelnök-helyet- segítségével Magyarországon ma- kat is. A mostani EU-s bürokrácia
tes, a Kereszténydemokrata Néppárt gyar gyerekek születnek, magyar kormányzása nem sikeres, mert nem
elnöke április 12-én Tatán, a párt ön- kultúrával felnőve, nemzetünk pedig tudták kezelni a gazdasági válságot,
FORRÁS:MTI
ellenében,
41 tartózkodás
mellett
A törvény
eljákormányzati
tanácsának konferencifennmarad”
– mondta Semjén
Zsolt.
nem
tudtákadósságrendezési
a briteket benntartani
áját követő sajtótájékoztatón.
az UnióazazelőterEurópai rást
azbiztosít
EU-banazzal
és közben
beengedték
hagytaKijelentette:
jóvá a Ház. Igennel
a céllal,
hogy a fi-a
„A KDNP
felelőssége,
hogy vis�Bizottság
politikája
következ- zetési
migránsokat
– sorolta a kormányfő
Június 30-án
elfogadta
az Országjesztők
melletthibás
a Fidesz
és a Jobbik
nehézségekkel
küzdő
alapító atyák öröksétében szavaztak,
kizökkent aa szocialisták,
normalitásból, magánszemélyek
helyettese.
gyűlés szatérjünk
a családiaz csődvédelemről
képviselői
adóssága szabá-

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
szóló törvényt, amely első lépcsőben az LMP-sek és a függetlenek több- lyozott keretek között rendeződjön,
szeptemberben lép hatályba. A Ke- sége tartózkodott, az egy nem szava- fizetőképességük helyreálljon.
kezdetű
enciklikája
reszténydemokrata
Néppárt javasla- zatot
szintén független
Fodor
A miniszterelnök
aza Európai
Néppárt
magyar tagszervezeteivel
egyeztetett
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

Gáboradta le.

– Folytatás a 13. oldalon –

A pártvezetők az aktuális nemzetstra-

tégiai és európai politikai kérdéseken
A lelki-szellemi
környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

túl egyeztettek az európai parlamenti

A környezetszennyezés
okozta A
károk
mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
választási felkészülésről.
megbekell – mondta
Harrach
Péter,
a
Magyar
szélésen részt vett Semjén Zsolt mi- Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a keresztény
civil szervezetek immáron
tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
niszterelnök-helyettes,
a KeresztényFelsőházi
termében.
A
KDNP
frakcióvezetője
a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
demokrata Néppárt elnöke, Kelemen
teremett
világa védelmét
hangsúlyozta.
Hunor,
Romániai Magyar
Demokrata Szövetség elnöke, Menyhárt József,
a felvidéki FORRÁS:
Magyar KDNP.HU,
KözösségMTI
Pártja
elnöke és Pásztor István, a Vajdasági
Magyar Szövetség elnöke.
A környezetvédelem,
a fenntartható fejlődés, a terempártvezetők
aktuális nemzettett világ A
védelme
közülaza keresztény
emberek számára ez
stratégiai
és
európai
politikaia teremtett
kérutóbbi a legfontosabb. Számunkra
világ védéseken túl egyeztettek az európai
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
parlamenti választási felkészülésről
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU
annak érdekében, hogy a májusban
látva amegújuló
minket körülvevő
világ
szépségét,
rendjét,
törEP-ben a lehető legerősebb
vényszerűségeit
kötelességünknek
2014 elején jelent meg a hír arról,
legyen a magyar
képviselet. tartjuk a ránk bízott értékek megőrzését
–
mondta
Harrach
Péter
rövid
hogy
Ferenc pápa ökológiai témájú
Szóba kerültek a magyar korköszöntőbeszédében,
hangsúlyozva:
az
ember
ennek
a
viíráson
kezdett dolgozni, amelyből
mányzati segítséggel a határon túl
lágnak megvalósuló
a gazdája, nem teheti
tönkre,
és
védenie
kell
azokenciklika
is születhet. A Laudato si’
gazdaságfejlesztési
tól, akikprogramok
ezt megteszik.
– Áldott
légy!
kezdetű dokumentum
is, melyek eredményesen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (középen) fogadja az Európai Néppárt
magyar
tagszervezeteinek
elnöA teremtett
világban
az anyagi
valóságon
otta van
az híreket,
szolgálják
a magyar
közösségek
szü- túl
amelyek
a szellemi-lelki
világ törvényszerűségei,
(alcíme:
A közös
keit
Karmelita
kolostorban.
A kormányfő
mellett (balról
jobbra) Menyhárt József,
a felvidéki
MKPotthon
elnöke,gondozása)
Kelemen
ember islőföldön
a maga maradását
szellemi éséslelki
gazdagságával.Hunor,
„Az ember,
boldogulását.
az RMDSZ
elnöke,
Pásztor
István, a VMSZ
elnöke
és Semjén
Zsoltaz
miniszterelnök-helyettes,
a KDNP
elnöke
rendje
elleni
támadásokról
szólnak,
amelyek
nemcsak
– első szavaival Szent
Ferenc
híres

aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki
világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan
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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
2019. 04. 29. –7:11:42
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Soltész Miklós Stuttgartban:
A jólét hit nélkül nem menti
meg a nemzeteket

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Az autizmus, a fogyatékosság
kérdése társadalmi ügy

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

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

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

A legfontosabb, amit kompromisszuLezsák Sándor, az Országgyűlés
mok nélkül mindenkinek meg kellene alelnöke, a Lakitelek Népfőiskola
tudni és tanulni, hogy az autizmust, a alapítója elmondta: az autizmussal
fogyatékosság ügyét társadalmasíta- élők támogatása érdekében olyan
Megjelent Ferenc
ni kell, el kell jutni oda, hogy arról egymáshoz illeszkedő erőforrásokra
pápa Laudato si´
a maga természetességével tudjon van szükség, mint amilyenkezdetű
azenciklikája
egybeszélni mindenki – mondta AFülöp
ház, az iskola,
óvoda,
lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen isaz
védekezni
kell az önkorAttila Lakiteleken április elején.
mányzatok, a különféle egyesületek
Az Emberi Erőforrások Minisz- és alapítványok vagy ezek szövetsétériumának szociális ügyekért és gei. Ennek az anyagi forrását pedig
társadalmi felzárkózásért felelős ál- a kormányzatnak kötelessége viselni,
lamtitkára az autizmus világnapja al- mivel a költségvetés feladata az emkalmából szervezett szakmai napon berek javát szolgálni.
kiemelte: látni kell, hogy a fogyatéKiemelte: a kormányzat felelőskosság nemcsak az érintett család sége a támogató és segítő környezemagánügye, nem is csak az államé, tet megteremtése az országban és a
hanem az egész közösségé.
Kárpát-medencében egyaránt, hogy
Fontosnak nevezte, hogy egy isko- a szülők ne maradjanak egyedül fella, egy civil vagy egyházi közösség merülő problémáikkal – fogalmazott
tudja értelmezni és természetesség- Lezsák Sándor.
gel fogadni azt, hogy van, akinek az
Kővári Edit, az Autisták Országos
élete egy kicsit nehezebb vagy má- Szövetségének elnöke hangsúlyozta:
sabb, de lehetnek olyan képességei, tiszteletreméltóak azok a küzdelamiben sokkal jobb másoknál – fo- mek, azok a stratégiák, amelyekkel
galmazott az államtitkár.
az autizmussal élők csökkenthetik
Az elmúlt évtizedekben alapve- hátrányaikat. Csodálatra méltónak
tően hiányzott a fogyatékosság, az nevezte, amikor az autisták – leküzdautizmus ügye iránti nyitottság, jel- ve nehézségeiket – elérik céljaikat.
lemzően a fogyatékossággal élő emMint mondta: az autista gyermeberekkel foglalkozó intézményeket a kek számának növekedésével azonvárosok szélére építették, ezen vál- ban gondolni kell arra, hogy később
toztatni kell – mondta.
egyre több felnőttszolgáltatásra,
Kiemelte: a kormány a jövőben is, munkahelyre lesz szükség, tehát
ahol csak lehet, szeretné megadni az gyarapodnia kell a támogató szolgáérintetteknek az önálló élethez való latok számának is.
segítséget. Mint mondta: ennek egyik
Baukó Zsuzsanna gyógypedagólegfontosabb része a munkavégzés gus, a Lakiteleki Auti Alapítvány
feltételeinek megteremtése, ezért a szakmai vezetője emlékeztetett: az
legtöbbet a jó példák bemutatásával ENSZ kezdeményezésére 2007. delehet tenni.
cember 18-án nyilvánították április
Szorgalmazta, hogy a következő 2-át az autizmus világnapjává, azzal
európai uniós költségvetés megter- a céllal, hogy ráirányítsák a társavezésébe maguknak az érintetteknek dalom figyelmét az autizmusra, az
is legyen beleszólási lehetőségük, az autizmussal élők hétköznapjaira. A
intézmények támogatásának áttekinté- világon minden hatvanhetedik, Masét, továbbá az Autisták Országos Szö- gyarországon mintegy hatvanezer
vetségével (AOSZ) közösen szervezett ember él együtt az autizmussal –
minél több program megvalósítását.
mondta.
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

Soltész Miklós
Hit nélkül a leggazdagabb és a legnagyobb jólétben élő társadalmak
jövője is meg van pecsételve, erre
is figyelmeztet Prokop Péter életműve – hangsúlyozta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi
és nemzetiségi kapcsolatokért
felelős államtitkára április 12én a németországi Stuttgartban,
ahol a katolikus pap-festőművész
munkáiból születésének századik
évfordulója alkalmából nyílt kiállítás.
A huszadik századi magyar
szakrális művészet legnagyobb
alakjai között számon tartott Prokop Péter munkásságát különleges
időszakban, nagyhét idején mutatták be Stuttgartban – mutatott
rá Soltész Miklós, hangsúlyozva,
hogy a kétezer éves keresztény
kultúrkörben a hit alapja éppen
ebben az egy hétben „sűrűsödik
össze”.
A Balassi Intézet stuttgarti magyar kulturális központjában rendezett kiállítás azért is fontos,
mert Prokop Péter művészetének
középpontja „a hit és Jézus Krisztus tanítása”, és ez a művészet közvetítheti azt az üzenetet „a gazdaságságában szinte behozhatatlan,
de hitében egyre inkább visszahúzódó” német társadalomnak, hogy
„elveszíti erejét, lendületét”, ha
nem törődik keresztény gyökereivel, hagyományaival és kultúrájával – tette hozzá Soltész Miklós.
Robert Sarah guineai bíborosnak, a Szentszék egyik központi hatósága, az Istentiszteleti és
Szentségi Kongregáció prefektusának egy esszéjét idézve kiemel-
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te: „az európai társadalmakra
azért veszélyes az iszlám, mert
ezeknek a társadalmaknak már
nincsen sem identitásuk, sem vallásuk”.
„Ha az európai társadalmak feladják identitásukat, kultúrájukat
és keresztény vallásukat, akkor a
jövőjük meg van pecsételve”, és
jólétük, gazdagságuk „nem fogja
megmenteni ezeket a nemzeteket”
– húzta alá Soltész Miklós.
„Nem véletlen, hogy mi Közép-Európában oly fontosnak
tartjuk a nyelv, a nemzet, a hagyomány, a kultúra és a keresztény
vallás megőrzését” – mondta az
államtitkár.
Prokop Péter katolikus pap, festőművész és író volt. Az 1956-os
forradalom leverése után távozott
az országból, Rómában telepedett
le, és 1999-ben tért vissza Magyarországra. A 2003-ban elhunyt művész mintegy 9 ezer alkotást készített, amelyekkel nemcsak a múltra,
hanem kora legújabb irányzataira
építkezve igyekezte megjeleníteni
mondanivalóját.
A tárlatot a Soltész Miklós vezette államtitkárság, a Balassi Intézet, a stuttgarti főkonzulátus, a
helyi magyar katolikus közösség
és az alkotó életművét ápoló római
magyar katolikus közösség összefogásával rendezték meg.
Az Egy alkotó szerelem (Eine
schöpferische Liebe) című kiállítás – amelynek fővédnöke Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes –
május 11-ig látogatható a Balassi
Intézet – Stuttgarti Magyar Kulturális és Tájékoztatási Központban.

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 –

Fülöp Attila előadása a lakiteleki szakmai napon
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Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Harrach Péter: A családpolitika feladata a családok
támogatása és a család tekintélyének helyreállítása

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 –

A nevelőszülői hivatás értékeit népszerűsítő kampányt indított az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), hogy bemutassa azokat, akik a feladat szépsége mellett az ezzel járó áldozatokat is vállalják. A Kereszténydemokrata Néppárt politikusai kiemelt figyelmet szentelnek a családoknak,
ezért is csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez. Harrach Pétert, a KDNP frakcióvezetőjét a GONDOLA kérdezte a témában.
ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

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

Megjelent Ferenccsaládpoli– A legnagyszerűbb
pápa Laudato si´
tika mellett is kezdetű
vannak
enciklikájaolyan élethelyzetek,
egy gyereket ki
mi környezetszennyezés
ellen is védekezniamikor
kell
kell emelni az eredeti családjából.
Melyek az „ideális”, „jó” család
ismérvei, egyáltalán, létezik ilyen?
– A gyermek gondozásának és nevelésének első számú felelőse a szülő. Ez a felelősség egy közösségben,
a családban érvényesül. A család pedig emberi kapcsolatokon keresztül
alakul. Törvényeink szerint is a két
szülő kapcsolata, vagyis a házasság,
illetve legalább egy gyerek és egy
szülő kapcsolata, tehát személyes
szeretetkapcsolat hozza létre a családot. A kereszténydemokrata családfogalom a természetre, és nem
ideológiára épül, szemben az alternatív együttélést kereső megoldásokkal. A Teremtő férfinak és nőnek
teremtette az embert. Kettőjük tartós kapcsolatát a fenntartás nélküli
önátadás és a feltétel nélküli elfogadás biztosítja. Amikor kettőjük
szeretete egy új személynek ad életet, felébred bennük az iránta érzett
felelősség. Ennek gyakorlása teremti
meg azt a családi légkört, amelyben
a gyermekek egészségesen fejlődnek
és a felnőttek is érzelmi biztonságot
élnek meg.
– Miért tartja fontosnak a
KDNP, hogy a nevelőszülőség elfogadottabbá váljon?

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

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 –

Harrach Péter és Fülöp Attila a Befogadlak program egri állomásán
– Ha a család bármilyen ok miatt
nem működik, a társadalomnak kell
a gyermek egészséges testi-lelki fejlődését biztosítania, vagyis pótolnia
a szülőt. Ez igen nehéz feladat. A
gyermekvédelmi struktúra ehhez kevés. A gyermeknek elfogadó és szerető felnőttre van szüksége. Ehhez
legnagyobb lehetőséget egy működő
család ad, amit az örökbefogadás és
a nevelőszülői család biztosíthat. A
kisméretű intézmény, a családotthon

kevésbé jó, de még működő megoldás, ha a pedagógusok alkalmasak. A
nagy intézményben nehezebb a személyes kapcsolatot kiépíteni. Egyszóval a gyermekvédelem kulcsszava
a szülőt pótló alkalmas személy.
– Mivel lehet tovább erősíteni a
családokat?
– A családpolitikának kettős feladata van, a családok támogatása és a
család tekintélyének helyreállítása.
Az előbbi megvalósítására a család-

védelmi akcióterv a létező legnagyvonalúbb intézkedés. A második már
összetettebb feladat. A társadalom
tudatában megkopott az a gondolat,
hogy családban élni jó és ennek az
életformának nincs méltó alternatívája. Ezt kell helyreállítani, ez a családpolitika, és minden a közgondolkodást formálni alkalmas személy
feladata. Akkor talán előbb-utóbb
a fiatalok is bátran vállalják az egymás iránti elköteleződést.

„A mi családképünk a természetre épül, és nem ideológiákra”
A kormány stratégiai kérdésként kezeli a családok támogatását, ezen belül kulcskérdésnek tartja, hogy segítse a nevelőcsaládokat – hangoztatta
Fülöp Attila, a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Egerben április 9-én.

Gyermekek előadása az egri rendezvényen
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Fülöp Attila a fél éve indult „Befogadlak” nevelőszülői program
egri állomásán arról beszélt, hogy
ma már a gyermekvédelmi rendszerben lévő 23 ezer gondozott
kétharmada nevelőszülőknél él.
Az államtitkár emlékeztetett arra,
hogy a nevelőcsaládok azoknak a
gyermekeknek nyújtanak kezet,
akiket valamilyen okból nem a vér
szerinti szüleik nevelnek. Kijelentette: nem mindegy, hogy a nevelőszülők munkája révén miként
alakul a jövőjük és az ő utódaik
jövője, biztonságos, szeretetteljes
közegben élhetnek-e, vagy később
is a szociális és gyermekvédelmi
ellátórendszerre szorulnak.
„Köszönet illet mindenkit, aki a
gyermekvédelemben tesz értük.
A másokról való gondoskodás

ugyanis nemzetstratégiai ügy” –
mondta Fülöp Attila.
Az
eseményen
részt
vevő
Harrach Péter arról beszélt: húsz
éve még nagy intézményekben
voltak elhelyezve az állami gondozott gyerekek, a kormány tevékenységének köszönhető, hogy
ma már nem ilyen körülmények
között élnek.
„A gyerekeknek joga van a családot és a szülőt pótló elhelyezésre”
– jelentette ki a KDNP frakcióvezetője, hangsúlyozva: a család és
a szülői felelősség az, ami felnőtté
neveli őket.
„A mi családképünk a természetre
épül és nem ideológiákra”, vagyis „egy nő és férfi házasságára, a
gyermek és a szülő kapcsolatára”
– mondta Harrach Péter.
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Válaszol Azbej Tristan államtitkár

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

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

A nyomor mellett és ellenére olyan életöröm sugárzik az afrikai emberekből, amiből mi, európaiak rengeteget tanulhatunk, emellett pedig érdemes
újragondolnunk, vajon azok, amiket problémának tartunk az életünkben, valóban azok-e – mondta az S4C-nek Azbej Tristan. A Miniszterelnökség
üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkárát kongói és kenyai utazásáról kérdezte Vágvölgyi Gergely, az S4C keresztény hírszolgáltató főszerkesztője.
FORRÁS:MTI

– A humanitárius misszió kifejezés írja
le a legjobban ennek a többcélú útnak
a lényegét, ezért is volt ennyire színes
a küldöttség – mondja Azbej Tristan
államtitkár. – A kezdeményező Hölvényi György, az Európai Parlament
képviselője volt, aki Brüsszelben zászlóvivője az üldözött keresztények védelmének, valamint általában véve a
humanitárius kérdéseknek. Az egyik
legkiemelkedőbb helyszín, Hardi Richárd szemklinikájának meglátogatása
és támogatása is az ő javaslata volt. A
misszióhoz csatlakozott Böjte Csaba
ferences és Sajgó Szabolcs jezsuita
szerzetes is, akiknek ez már sokadik
lelkipásztori útjuk volt nehéz sorsot
viselő keresztény testvéreinkhez. Az út
célja tehát kettős volt; egyrészt kifejezni egy lelki közelséget a szenvedőkkel,
másrészt elhozni Magyarországra az
üldözött keresztények, a nélkülözést
szenvedők tanúságtételét.
A legkézenfekvőbb módon az én
részvételem magyarázható: a Hungary Helps Program keretében már
megvalósult támogatások helyszíneire
látogattunk el, megvizsgálva, mennyire voltak sikeresek ezek a programok,
másrészt támogatást vittünk Hardi
doktor úr szemklinikájának. Kenyában pedig azt vizsgáltuk, milyen ügyek
mellé állhatunk oda a jövőben. Olyan
lehetőségeket kerestünk, amelyek segítenek megelőzni a migrációt, támogatják a helyben való boldogulást és valós
segítséget nyújtanak a helyi közösségeknek, köztük a szenvedő keresztényeknek. Egyúttal Magyarország diplomáciai kapcsolatait is erősítettük.
– Már a beszélgetés elején kétszer
említette Hardi Richárd szemklinikáját. Miért fontos egy kongói klinika magyar támogatása?
– A választ Hardi Richárd személyének bemutatásán keresztül szeretném
megadni. Ő olyan honfitársunk, akit
nyugodtan nevezhetünk hősnek! Az
igazi evangéliumi szemléletet követve
úgy végez hatalmas szolgálatot az emberekért, hogy arról csak kevesen tudnak. Huszonhárom éve költözött Kongóba azért, hogy embereket gyógyítson
és életeket mentsen. A szakmájában
rendkívüli elismertségnek örvendő
szemorvos, e mellett katolikus mis�szionárius. A fővárostól messze él, egy
közel kétmilliós nagyvárosban, az általunk megszokott infrastruktúra teljes
hiányában. Ivóvízhez például forralás
útján jut, áram az otthonában naponta
mindössze néhány órán keresztül van.
Mindezek ellenére két évtized alatt

Hazank_aprilis.indd 4

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 –

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

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

felépített egy szemA lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
klinikát, ami nem azt
jelentette, hogy jobb
lett az ellátás, hanem
azt, hogy egyáltalán
lett szakrendelés. A
praxisába nyolcmillió
ember tartozik.
Ha ő nem lenne, egy
közel Magyarországnyi népességnek egyáltalán nem lenne ellátása. Évente több ezer
embernek menti meg
a látását, ami a helyi
viszonyok között azt
jelenti, hogy az életét
is. Nap mint nap több
mint egy tucat műté- Azbej Tristan államtitkár, mögötte iskolás gyermekek
tet végez el. Mindezt
levetett nyugati műszerekkel, a célra sokan halnak közülük erőszakos halált. lönösen megérintett Böjte Csaba találéppen elégséges alapterületű épületben.
Jártunk egy katolikus misszió által kozása az árvákkal és gondozóikkal,
A Hungary Helps Programnak köszön- működtetett árvaházban, ahol megmu- hiszen Erdélyben ő maga is árvákat
hetően most új épületszárnyat emelnek, tattak nekünk egy „adománydoboz” nevel.
amelyben a műtétek fognak zajlani. En- névre keresztelt edényt. Ebben olyan
– Mint említette, a jövő támogatánek alapkövét mi magunk rakhattuk le, kések és kábítószerek voltak, amiket a si projektjeinek feltérképezése is célami szintén megtiszteltetés volt, és egy- hozzájuk érkező gyerekek hoztak ma- juk volt. Ahogy élményeiről mesél,
úttal átadtuk a magyar kormány ado- gukkal, a belépéskor le kellett adniuk számos ötlet merül fel, mi mindent
mányát. Megrendítő volt látni azt a há- őket – egyfajta mementóként őrizték lehetne tenni – persze az sem várhalát, amivel felénk fordultak a személyzet meg. Van egy népszerű kábító anyag, tó el, hogy Magyarország oldja meg
tagjai és a betegek egyaránt.
amit sok gyerek használ, de nem a bó- Kinshasa vagy Nairobi összes probA program jelentőségét mutatja az dító hatása miatt, hanem azért, mert lémáját.
is, hogy a szemklinika képes elvégezni mellékhatásként elnyomja az éhségér– Szeretnénk életeket menteni, de
olyan beavatkozásokat, amelyek egész zetet, ám a vegyszer eközben maradan- nem a magyarországi szociális-humaKongóban kizárólag itt valósulhatnak dó károsodást okoz az agyi működés- nitárius feladataink kárára. Nem tudmeg – ne feledjük, egy nyolcvanmilliós ben. Jártunk bádogvárosokban, ahol juk a válságokat egyedül megoldani.
országról beszélünk!
egy-két matracon, egy izzó fényében, Azt szeretnénk elérni, amit sikerült
– Meglátogattak egy különleges, csatornázás nélkül élnek a családok. A például az iraki támogatások révén a
gyermekeket segítő komplexumot is, szennyvíz a kunyhók között folyik vé- Ninive-fennsíkon; bemutatni a hatéamelyről olyan videókat töltöttek fel gig, sok a fertőzés.
kony és eredményes segítségnyújtás
a közösségi oldalakra, amik az euróIlyen helyen épült a Magyar Állam módozatát, amelyet mások követhetpai ember asszociációs rendszerétől 2012-ben nyújtott adományából az Af- nek. E szempontból kiemelt az Iszidegenek. Egy árvaházról ritkán jut rikáért Alapítvány komplexuma, ahol lám Állam által lerombolt és a Huneszünkbe a vidámság, az éneklés, az több osztálynyi gyermek tanul és tucat- gary Helps adományából újjáépített
öröm. Hogyan élték meg ezt a hely- nyi árvát nevelnek. A nyomor mellett és Tell-Aszkuf település példája, amely
színen?
ellenére azonban az afrikai emberekből költséghatékony és sikeres projekt volt,
– Az árvaházat, óvodát és iskolát is és különösen a gyerekekből hihetetlen majd ezt látva, egy nálunk sokkal namagába foglaló intézmény a kongói mértékű életöröm sugárzik. Olyan vi- gyobb forrásokkal rendelkező nagyfőváros, Kinshasa egyik nyomorne- dámságot tapasztaltunk, ami nagyon hatalom a mi példánk alapján indított
gyedében működik, ottani gyerekeket ritka. Ilyenkor az európai ember rádöb- hatalmas lélegzetvételű programot.
fogadnak be. Jártunk más nyomor- ben, hogy mindazok, amit eddig a saját
Az ilyen helyzeteket és lehetőségenegyedekben is, ezek az élmények problémáiként élt meg, nem feltétlenül ket kerestük Kongóban és Kenyában
a sokat látott, válságövezetekben is nevezhetők valóban problémának és is. Olyan programokat szeretnénk ingyakran megforduló delegációs ta- hogy milyen hálásak lehetünk már ma- dítani, amelyek a valóban szükséget
goknak is megrázkódtatást okoztak. gáért a létezésünkért is.
szenvedőknek nyújtanak támogatást,
Afrika népességrobbanást él át, nyoA gyerekek és a tanárok egy ki- ahol életeket lehet menteni és ahol
mornegyedeiben pedig rengeteg ma- sebb műsorral fogadtak és magyarul van eszközünk arra, hogy segítsünk.
gára hagyott gyerek tengődik, akiknek köszöntöttek minket. Az iskolában Nagyon fontos a keresztény egyházak
nincs jövőképük, nem látnak kiutat. egyébként kiemelt szerepe van a vallá- szerepe, akik közvetíteni tudnak és
Rossz higiénés körülmények között, sos nevelésnek. Alapfilozófiájuk, hogy minden rászorulóhoz el tudják juttatni
AIDS-fertőzött területeken élnek, a a sikeres életre való felkészítéshez a a segítséget. A szűrés folyamán fontos
szó szoros értelmében szeméttelepe- számítástechnika és a hittan oktatása szempont az is, hogy a magyar embeken alszanak. Bandák szerveződnek, nélkülözhetetlen. Az árvaházban kü- rek érdekét is szolgálja, vagy azáltal,
A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a keresztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
Felsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
teremett világ védelmét hangsúlyozta.
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –
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gettünk a fociról,
Csaba testvér magasba emelte őket, mint
otthon, a saját árváit
szokta, Szabolcs atya
kihívta a keményfiúkat
szkanderbajnokságra, Hölvényi
képviselő urat megMegjelent Ferenc
hívták kártyapartira.
pápa Laudato si´
Kölcsönösen sokat
kezdetű enciklikája
jelentettek ezek a szemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
mélyes kapcsolódások. Fontos volt száA helyi gyerekek kártyapartira hívták a delegáció tagját, mukra, hogy a fehér
Hölvényi György kereszténydemokrata EP-képviselőt
ember partnerként
tekintett rájuk és nem
hogy megelőzi a migrációt, vagy úgy, volt leereszkedő, nem akart másnak
hogy hazánknak elismertséget szerez a mutatkozni.
nemzetközi térben.
– Nem szabad elfelejtenünk az
A nyomornegyedekben élő, leszaka- utazás diplomáciai jelentőségét sem,
dó fiatalok felkarolásán kívül az olyan hiszen találkoztak a kongói apostoli
kenyai határterületek mentén, ahol nunciussal és a nairobi érsekkel is.
megjelent a szélsőséges iszlám radi- Ezeken a találkozókon rendre szóba
kalizmus, azon keresztül pedig a ter- került a Hungary Helps alapfilozófirorizmus, olyan projektek támogatását ája. Hogyan viszonyultak ehhez a
fontoljuk, amelyek képesek mindezt tárgyalópartnerek?
megfékezni. Ez egy küzdelem a szélső– Leszögezem: mi nem karitatív
séges radikalizmus és a kereszténység, szervezet vagyunk, hiszen a Hungary
valamint minden más, jó érzésű közös- Helps állami program. Az egyik alapségek között. Ebben a küzdelemben vetésünk: tedd a jót és beszélj róla!
helyt kell állnunk, a mi eszközünk pe- Be kell mutatnunk ezt az összmagyar
dig soha nem az erőszak.
programot diplomáciai partnereinknek
Amit helyben kértek ennek kapcsán, is azért, hogy kövessék a példánkat és
hogy segítsük az oktatást, hiszen az isz- azért, hogy a világ tudjon róla; a malám radikalizmus jellemzően az iskolá- gyar emberek szolidárisak, sokat teszzatlan, írástudatlan, szegény fiatalok nek a szenvedőkért. Mivel a magyar
közül toboroz, vagy ilyen családoktól adófizetők pénze van a programban,
vásárolnak a terroristák gyerekkatoná- reflektorfénybe kell helyeznünk, pláne,
kat. Ezért most azt vizsgáljuk, milyen hogy sok rágalom éri méltatlanul a haoktatási programokat tudunk ezekben a zánkat, melyek hamisan az együttérzés
határövezetekben támogatni.
hiányát róják fel.
– Nagyon izgalmas útitársai volBemutattuk tehát, mit és miért tetak. Kíváncsi vagyok, hogyan dol- szünk, miért akarjuk megelőzni a
gozták fel együtt a látottakat, mik- migrációt és milyen eszközöket alkalről beszélgettek például két állomás mazunk ennek érdekében. Általános
között!
elismerés fogadta a programot. Volt
– Nagyon hálás vagyok ezért az uta- olyan támogatottunk, aki azt mondta: a
zásért, mert eltölteni egy bő hetet Sza- Hungary Helps a reményt és az életet
bolcs atyával, Csaba testvérrel, nekem jelenti. Sokan fogalmazták meg abbéis lelki épülést jelentett. Több munka- li meggyőződésüket, hogy a magyar
társam is velünk utazott az államtit- mintát kellene követniük más nyugati
kárságról és egyfajta hivatástisztázó országoknak is.
útként jellemeztük egymás között az
A magyar kormánynak továbbra is
afrikai missziót. Lelki támpontokat az az álláspontja, hogy a segítséget kell
kaptunk a hivatásunkkal, a munkánk- oda vinni, ahol a baj van, nem pedig
kal kapcsolatban. Az út mélységéhez a bajt Európába hozni. Találkoztunk
hozzájárult az is, hogy a két atya gyak- a kenyai keresztény képviselőkkel is,
ran mutatott be szentmisét. Volt, hogy akik nemrég Magyarországra látogata szálláshelyen, máskor Richárd testvér tak. Bár ma a kereszténydemokrata
személyes kápolnájában, vagy éppen politizálásra sokan botránykőként teegy repülőtér imaszobájában gyűltünk kintenek – sokszor magukat kereszössze misére. Az ő habitusuk segített ténydemokratának mondó politikusok
megfelelő lelki keretbe helyezni az él- is – mi kitartunk amellett, hogy ez nem
ményeket.
hittérítésről szól, hanem arról, hogy a
Hatalmas élmény volt egyébként, politikánkat a keresztény társadalmi
hogy sikerült megtalálnunk a szemé- tanításra alapozzuk. Ennek alapján
lyes kapcsolat lehetőségét azokkal az közelítünk meg gazdasági, társadaemberekkel, akikkel találkoztunk. lompolitikai, külpolitikai kérdéseket is.
Azok a falak, amelyek az öltönyben Kevesen vagyunk így a világban, ezért
megjelenő, „különböző dolgokat meg- jó, hogy vannak elkötelezett szövetsétekintgető fontos emberek” és a helyi- geseink, mint például Kenya, amely
ek között azonnal felépülnek, itt nem Afrikában kulcsország és egyre fontojelentek meg. Utcagyerekekkel beszél- sabb tényező.

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

Az üldözött keresztények a
legkiszolgáltatottabb vallási kisebbség

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

Valamennyiünk feladata, politikusoké, kutatóké, tudósoké, hogy
felhívjuk a nemzetközi figyelmet
arra: a 21. században az üldözött
keresztények váltak a legkiszolgáltatottabb vallási kisebbségekké a
Közel-Keleten, valamint Afrikában
– jelentette ki Juhász Hajnalka. A
KDNP-s politikus hangsúlyozta:
nagyon fontos, hogy ez a fajta tudatosság és gondolkodásmód teret
nyerjen a közmédiában, a tudományban és a politikában.
Magyarország humanitárius segítségnyújtása nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséért felelős
miniszteri biztos Londonban a
Danube Institute (Duna Intézet),
az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkárság és
a londoni magyar nagykövetség
szervezésében rendezett konferencián vett részt, amelynek kiemelt
témája volt a nyugati kormányok
viszonya a láthatatlan áldozatokhoz, különös tekintettel a vallási
áldozatokra.
A panelbeszélgetésen visszatérő
téma volt, hogy a nyugati média, a
nyugati kultúra érzéketlen a vallási identitásuk miatt kiszolgáltatott
emberek iránt. Juhász Hajnalka
kiemelte: a rendezvényen kifejezetten az üldöztetett keresztények
kérdésköréről volt szó, s olyan neves előadókkal folyt eszme-, és tapasztalatcsere, mint Lord Alton, a
Chance for Childhood gyermekeket
segítő szervezet alapítója, illetve
Lord Griffiths, Margaret Thatcher
volt brit miniszterelnök egykori különleges tanácsadója.

Juhász Hajnalka
Juhász Hajnalka a beszélgetésen
elhangzottakat összegezve elmondta: a magyar kormány által létrehozott Hungary Helps kezdeményezés
valóban egyedülálló az európai uniós
tagállamok között, hiszen a magyar
kormány olyan koncepciót alakított
ki a program kapcsán, amelynek
keretében az üldözött keresztény közösségek egyházi vezetőivel veszi fel
a kapcsolatot. Ebben áll egyedülálló
hatékonysága is, amit a konferencia
résztvevői elismertek.
A kereszténydemokrata parlamenti képviselő hozzáfűzte: több
nemzetközi szervezetben is tartott
előadást az üldözött keresztények
megsegítésének kérdéséről, s azt tapasztalta, hogy a magyar kormány
ezzel kapcsolatos munkáját és eredményeit a világ számos országában
elismerik, így az Egyesült Királyságban is.

KDNP: Együtt kell fellépnünk a
keresztényeket sújtó terrorral szemben
„Megdöbbentő üzenete van a
húsvéti Srí Lanka-i merényleteknek, hiszen a távoli földrészen
történtek az egész világ keresztényei ellen is irányultak” – így
kezdődik a Kereszténydemokrata
Néppárt közleménye, mely a Srí
Lankán keresztény templomokban és szállodákban elkövetett
húsvéti, iszlamista merényletre
válaszul született. A több helyszínen, összehangoltan elkövetett
támadás több mint 250 halálos
áldozatot és félezernél több sebesültet követelt.
„Elsősorban ki kell fejeznünk
együttérzésünket a hitük megvallása közben életüket vesztett
áldozatok családjai felé. A mai
robbantások is alátámasztják a

szomorú tényt, hogy a kereszténység a világon a legüldözöttebb vallás, minden öt olyan
ember közül, akit a vallása miatt
üldöznek, négy keresztény. A kereszténydemokraták elutasítják
az erőszak minden formáját és a
képviselőkön keresztül a békés,
igazságos társadalmak építésén
dolgoznak.
A kereszténység legnagyobb
ünnepe a húsvét, a megváltás és
a feltámadás örömhírét hirdeti.
A brutális támadások emlékeztessenek mindenkit arra, hogy
együtt kell fellépnünk az értelmetlen, mások szabadságát korlátozó terrorral szemben!” – fogalmaz a kisebbik kormánypárt
nyilatkozata.
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Hollik István: Felháborító, hogy Brüsszel sikerként beszél a migránskártyákról
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tér lesz
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

KDNP.HU – MTI

kapcsolattartás
programot milyen módon ellenőrzik.
A magyar kormány továbbra is várja a válaszokat – jelentette ki Hollik
István.
Szerinte a Bizottság akkor járt
volna el helyesen, ha akkor, amikor
a bevándorlási krízis elkezdődött, a
Ferenc
tagállamokat megkérdezi aMegjelent
migránspápa Laudato si´
kártyaprogram finanszírozásáról,
arkezdetű enciklikája
ról, ezt ilyenellenformán
Ez
A lelki-szellemi környezetszennyezés
is védekezniszeretnék-e.
kell
nemcsak nem történt meg, hanem a
Bizottság azt a tényt, hogy az unió
negyvenmilliárd forintot fordított
erre a programra, eltitkolta a tagállamok elől és ez véletlenül derült
ki. Látszik, hogy a bevándorláspárti
vezetésnek szándékában sem áll ezt
a programot megszüntetni – jegyezte
ságát hogyan ellenőrzik. Ahelyett, meg a kormányszóvivő, hangsúlyozhogy arról beszélnek, a migránskár- va: azért is fontos, hogy egy bevántya milyen sikeres, válaszolni kelle- dorlást ellenző vezető kerüljön a Bine azokra a kérdésekre, hogy a mig- zottság élére, hogy az ilyen és ehhez
ránskártyák tulajdonosait és az egész hasonló programokat le tudja állítani.

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

Felháborítónak nevezte Hollik István
kormányszóvivő, hogy Brüsszel sikeres programként beszél a migránskártyákról.
A kormányszóvivő felidézte: az
Európai Bizottság szóvivője a közelmúltban egy kérdésre azt válaszolta,
hogy nagyon sikeres a migránskártyaprogram. Hollik István felháborítónak nevezte, hogy Brüsszel
sikerről, sikeres programról beszél,
miközben terroristákat pénzelnek.
A Magyarországon fogva tartott Haszán F. terroristavezér is ilyen migránskártyán keresztül jutott pénzhez.
Ha ő kaphatott ilyet, simán hozzájuthatott más terrorista is – jegyezte
meg Hollik István.
A kereszténydemokrata politikus
rámutatott: az Európai Bizottság

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

Hollik István
mind a mai napig nem adott megnyugtató választ arra, kik használják
ezt a kártyát, hány terroristát szűrtek
már ki az ellenőrzéseken, és a kártyahasználókat, azok személyazonos-

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Rétvári Bence: A nemzet megmaradásának fontos elemei a kistelepülések
A nemzet egyik fő bázisa, megmaradásának és utánpótlásának fontos
elemei a kistelepülések – jelentette ki
az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára április
10-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vállajon.
Rétvári Bence a magyar-román
határ mellett fekvő község felújított
művelődési házának és új orvosi rendelőjének átadásán ismertette: a 18
év alattiak aránya a kistelepüléseken
több mint 20 százalék, a fővárosban
pedig 12 százalék. A 65 év alattiak
aránya a nagyvárosokban és Budapesten magasabb, átlagosan több mint 20
százalék, míg a kisebb településeken
ez csak 18 százalék.
Az államtitkár úgy fogalmazott:
ha a nemzet jövőjét és utánpótlását
keressük a gyermekekben és a fiatalokban, akkor őket ma nagyobb
számban a vidéki kistelepüléseken
találjuk meg.
Rétvári Bence arról is szólt, hogy

2010 után folyamatosan érkeztek a
támogatások a falvakba és a kisebb
városokba, a fejlesztésekkel párhuzamosan pedig az ott élők aktivitása
is növekedett. Jelenleg csaknem kétszázezerrel több embernek van aktív
munkaviszonya, mint kilenc évvel
ezelőtt, ez a plusz munkavállalói
létszám hatalmas előrelépést jelent
ezeknek a településeknek – fűzte
hozzá.
Hangsúlyozta, hogy ezeken a helyeken az elmúlt években nagyobb
mértékben emelkedtek a jövedelmek,
mint a nagyvárosokban: előbbiekben
33 százalékkal, míg utóbbiakban körülbelül 25 százalékkal vihettek haza
több fizetést az emberek. Az államtitkár szerint ezekből az adatokból is
látszik, hogy a kormány a kistelepülésekben az ország nagyon fontos részét
látja. „Akkor lehet egy ország sikeres,
ha a főváros, a nagyvárosok, a kisvárosok, valamint az ország lakosságának harmadát adó falvak is sikeresek

és van perspektívájuk” – mondta Rétvári Bence.
Az orvosi rendelő létesítésével kapcsolatban a kormánypárti politikus
kiemelte, hogy míg 2010-ben egy
átlagos magyar háziorvosi praxis bevétele havonta 867 ezer forint volt, ez
mára 1 millió 596 ezer forintra emelkedett. Emellett pályázati forrásból
44 milliárd forint többlettámogatás
jutott az orvosi rendelők felújítására,
ebből elsősorban azok korszerűsítését
és felszerelését segítette a kormány –
mondta.
A kabinet emellett a praxisjog megvásárlására és a letelepedésre egyaránt
ad vissza nem térítendő támogatást a
háziorvosoknak, így összességében
5,6 milliárd forintból 262 letelepedési
pályázatot és 230 praxisjog megvásárlását tudta segíteni – tette hozzá a
parlamenti államtitkár.
A kereszténydemokrata politikus
kitért arra, hogy 2010 óta radikálisan nőtt a vállaji művelődési házhoz

hasonló profilú közművelődési intézmények száma is, kilenc évvel ezelőtt
kevesebb mint 3 ezer volt, ma már
több mint 5500 működik szerte Magyarországon.
Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, a
nyírbátori választókerületben 104 pályázat nyert el támogatást a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program
keretében, ami mintegy 13 milliárd
forint értékű fejlesztési lehetőséget jelent Nyírbátor körzetében.
Vilmos István, Vállaj független
polgármestere arról szólt, hogy a művelődési központ felújítására a Vidékfejlesztési Program támogatásával 50
millió forintot fordítottak, az orvosi
rendelőt pedig a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatának keretében elnyert mintegy 60
millió forintból építették fel. Mindkét
pályázathoz ötszázalékos önerőt biztosított az 1300 lakosú község önkormányzata.

A kormánypártok várják Ujhelyi István válaszát háza és balatoni nyaralója felújításáról
Továbbra is tisztáznia kell magát és újabb kérdésekre is válaszolnia kell Ujhelyi Istvánnak, a szocialisták európai parlamenti képviselőjének, miután
további információk kerültek napvilágra házának és balatoni nyaralójának felújításáról – mondta Nacsa Lőrinc, a kormánypártok képviseletében
április elején újságíróknak.
KDNP.HU – MTI

A kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a Szeviép egykori vezérigazgatójának aktuális nyilatkozatára hívta fel a figyelmet, amely
szerint Ujhelyi István hiába tagadja, hogy a Szeviép újította volna fel
szőregi házát és nagy badacsony-
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tomaji nyaralóját. Baranyi Sándor
egykori cégvezető azt mondta: dokumentumokkal tudja igazolni állítását.
A nyilatkozat szerint Ujhelyi István
„így hajtotta be a Szeviéptől a cégnek
szerzett megbízásokat” – ismertette.
Több tízmillió forintnyi értékben, de
valójában ingyen újíttatta fel velük
saját ingatlanjait.

„Akkor most újra megkérdezzük
Ujhelyi Istvánt: hogy volt ez a ház- és
balatoni nyaraló-felújítás?” – nyomatékosította a KDNP frakciószóvivője,
egyben arra kérte a szocialisták európai parlamenti képviselőjét, hogy
ha cáfolni tudja az állításokat, akkor
azt szerződések és számlák felmutatásával tegye. „Ne csak pár százezres
számlákat lobogtasson”, ami nyil-

vánvalóan nem fedezi a ház és a nyaraló felújítását – fűzte hozzá.
Az európai parlamenti választások
küszöbén a magyar embereknek joga
van tudni az igazságot az MSZP tulajdonképpeni EP-listavezetőjéről. Ezért
Nacsa Lőrinc továbbra is választ vár
arra a kérdésre: jutott-e a Szeviép pénzéből Ujhelyi Istvánnak, más szocialista politikusnak vagy az MSZP-nek?
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Ezer résztvevő az Újbudai Egészségnapon

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Idén áprilisban is több mint ezer fő részvételével zajlott le az Újbudai Családi Egészségnap. A Szent Kristóf Szakrendelő által szervezett eseményen
több mint harmincféle egészségügyi szűrésen és tanácsadáson vehettek
részt az érdeklődők.

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.

Ferenc
Az idei Családi Megjelent
Egészségnapon
vérpápa Laudato si´
nyomásméréssel,kezdetűkoleszterinés
enciklikája
anyajegyszűréssel,
csontsűrűségmémi környezetszennyezés
ellen is védekezni kell
réssel, a nyaki nagyerek vizsgálatával, életmód-, lelki és diétás tanácsadással, valamint egyéb vizsgálati
lehetőségekkel várták az érdeklődőket Újbudán.
A megnyitón Simicskó István, a
kerület országgyűlési képviselője
köszöntötte a megjelenteket, felhívva a figyelmet a prevenciós programok fontosságára. – Örülök, hogy
egyre többen helyezik a hangsúlyt a
megelőzésre. Ez az esemény kiváló
lehetőséget nyújt arra, hogy az emberek beutalók és időpontfoglalás
nélkül egyszerre több szakterületen
is részt vehessenek különböző szűréseken.
Ez egyrészt arra is jó alkalom,
hogy megerősítse az embereket az
egészséges életmód irányába, másrészt ha valamely érték nem megfelelő, úgy a probléma gyökerének

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

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 –

feltárásában is segítséget tud nyújtani – fogalmazott a kormánybiztos.
Véleménye szerint a legtöbb betegségnek lelki okai vannak, így külön
üdvözölte a mentális egészség megőrzésére irányuló szaktanácsadásokat is. A kereszténydemokrata politikus úgy látja, a kerületben kiváló
szakmai háttér működik a betegségek megelőzésére és gyógyítására
is, ez az alkalom pedig remek lehetőség arra, hogy az itt élők általános
képet kaphassanak az egészségügyi
helyzetükről.
Kóti Tamás, a Szent Kristóf Szakrendelő főigazgatója hangsúlyozta,
a prevencióra a mindennapokban
is egyre nagyobb hangsúlyt fektet
Újbuda. – A kerület vezetőinek támogatásával indítottuk az Egészségfejlesztési Irodát, amely számos ingyenesen igénybe vehető prevenciós
programot foglal magába. A résztvevők személyre szabott tanácsokat
kaphatnak táplálkozással, mozgással, valamint a stressz kezelésével
kapcsolatosan – árulta el a főigazgató.

Kóti Tamás (balra) és Simicskó István
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Harrach Péter: A Felvidékről kitelepítettek
életereje reményt ad nekünk
A Felvidékről kitelepítettek életereje, hite és optimizmusa reményt ad nekünk, hogy részt vegyünk abban a küzdelemben, amely ma Európában
és Magyarországon is folyik – mondta a KDNP frakcióvezetője a felvidéki kitelepítettekre emlékező ünnepségen április 13-án Komáromban.
KDNP.HU – MTI

Harrach Péter emlékeztetett: a Benes-dekrétumok nélkülözték a nemzetközi jogi és az emberi alapokat, hazafiságra hivatkoztak, de ez a hazafiság
sovinizmus volt, mert nem tisztelte más
népek jogait. A kereszténydemokrata
parlamenti frakcióvezető úgy fogalmazott: „E szomorú eseménysor lehetőséget teremt számunkra, hogy átgondoljuk, mit jelent a hiteles patriotizmus”.
Harrach Péter szerint a nyílt társadalom ideológiája arról szól, hogy egy
multikulturális társadalomban egymás
mellett élő idegen kultúrák között lehet
választani, és a választás útjában állnak
a hagyományok, az európai keresztény
identitás.
Felhívta a figyelmet arra, hogy Európában küzdelem folyik, két világ
küzd egymással. A közösségekre épülő
hagyományos értékek, az európai keresztény identitás azzal a világgal, amelyet ehelyett ránk akarnak erőltetni, és
amely „Európa lelkének megcsúfolása”.
Czunyiné Bertalan Judit (Fidesz),
a térség országgyűlési képviselője
köszöntőjében azt mondta: egész generációk maradhatnak ki a „nemzet
lelkének építéséből”, ha azok, akik a
történelem sötétebb esztendeiben is
éltek, nem tudják hitelesen megfogalmazni a valóságot.
Keszegh Béla, a szlovákiai Révkomárom polgármestere annak a véleményének adott hangot: a szlovák és a magyar kormány korábbinál jobb viszonya

Harrach Péter
alkalmas lehet arra, hogy „értelmesen
álljunk rendezetlen dolgainkhoz”.
Az Országgyűlés 2012-ben Komárom polgármestere, Molnár Attila
(Fidesz–KDNP) kezdeményezésére
nyilvánította a Felvidékről kitelepítettek emléknapjává április 12-ét, mivel
1947-ben ezen a napon kezdődött a
magyar lakosság kitelepítése a csehszlovák hatóságok által.
Komárom az elmúlt évtizedben a
kitelepítések emlékvárosának szerepét töltötte be. A helyi Kecskés László
Társaság felvállalta a felvidéki kitelepítettek ügyét, könyveket és kiadványokat is megjelentettek a témával
kapcsolatban. Kecskés László helytörténész volt a Klapka György Múzeum
alapítója, őt Révkomáromból telepítették Komáromba.
Az 1945-ös Benes-dekrétumok a
magyar és német lakosságon torolták
meg Csehszlovákia széthullását, a nem
szláv népességet megfosztották állampolgárságától, vagyonától és állásától.
Csaknem 170 ezer magyar hagyta el
emiatt az állam területét.

Bagdy Gábor köszöntötte a „Rheinland Pitch on Danube” verseny résztvevőit
Rheinland Pitch on Danube címmel immár másodszor rendezte meg a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) a Digital Stadt Düsseldorf
Egyesülettel és a Startplatz Düsseldorffal együttműködve 2019. április 3-án a Rheinland Pitch, a legnagyobb németországi startup verseny elődöntőjét.
KDNP.HU

A rendezvénysorozat fővédnöke
Tarlós István, Budapest Főváros
főpolgármestere volt. Bagdy Gábor
(KDNP), Budapest pénzügyi főpolgármester-helyettese a város vezetése nevében köszöntötte a résztvevőket.
„Magyarország Digitális Jólét 2.0
programja, a magyar gazdaság digitális átalakításának stratégiája,
amely meghatározza a magyar társadalom digitális fejlődését a jövőben. Ennek részeként, Magyarország Digitális Startup Stratégiája
(DSS) egyik célkitűzése, hogy fontos nemzetközi startup-központtá

Hazank_aprilis.indd 7

Bagdy Gábor
váljon Budapest. Már most több
milliárd forintot tesznek ki az EU
és a magyar állam támogatásai és
hitelei a startupok és kezdő vállalkozások részére, és az ország ezeket

további összegekkel is támogatni is
fogja, hogy segítsen Budapestnek
és Magyarországnak még vonzóbbá
válni a régióban” –
fogalmazott Bagdy
Gábor.
„A főváros is aktívan részt vesz
abban, hogy segítse a startupokat a
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványon
keresztül” – tette hozzá.
A sportfejlesztések és az egyre javuló életminőség mellett további
okai is vannak annak, hogy Buda-

pest vonzó a startupok számára –
emlékeztetett a kereszténydemokrata politikus, említve a pezsgő
kulturális életet, a fiatal vállalkozók számára vonzó lehetőségeket,
a viszonylag alacsony megélhetési
költségeket és a Nyugat-Európához képest alacsony béreket, hiszen
ezek „mind-mind a magyarországi
startupokba való befektetések jobb
megtérülését eredményezik”.
„Ezért az olyan startup cégek,
mint például a Prezi, a LogMeIn,
az Ustream, és remélhetőleg a ma
pitch-elő cégek is Budapestet választják annak a városnak, ahol elindítják vagy folytatják vállalkozásukat” – adott hangot reményének
Bagdy Gábor.
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A teremtett világ
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Paks 2 a legbiztonságosabb energiaforrás

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

„Értékrend, közösség, párbeszéd” a mottója a Kereszténydemokrata Néppárt havonta megrendezésre kerülő estjének, melynek áprilisi vendégével,
Süli Jánossal a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli kereszténydemokrata miniszterével a közönség előtt Dizseri András újságíró beszélgetett. A beszélgetés alábbi kivonatát Gruber Enikő, a fotókat pedig Váli Miklós készítette.
FORRÁS: AA

GONDOLA

– Milyen külső és belső tényezőkön múlik a magyarországi energiabiztonság?
– Ha folyamatosan van megfelelő mennyiségű energia, akkor ellátás-biztonsági,
nemzetbiztonsági
szempontjából rendben vagyunk,
hiszen energia nélkül nem működik
semmi. Nem működnek a kórházak,
a családi házak, de egy ipari üzem
sem. A villamosenergia egy olyan
speciális termék, ahol a fogyasztói
igényeknek és a termelésnek egyensúlyban kell lennie, nem lehet sem
több, sem kevesebb a szükségleteknél. Ez egy nagyon precíz, érzékeny
rendszer.
– Milyen mértékű ez az energiabiztonság ma?
– A piacok, a határkeresztező kapacitások rendben vannak. Tavaly a
villamosenergia-rendszer működéséhez 31,6 százalék import termékre
volt szükség. Nem feltétlenül kellett
volna ekkora mértékben külföldről
vásárolni, de a piaci körülmények ezt
irányozták elő, hiszen olcsóbb volt
importálni, mint – figyelembe véve
a hazai erőműpark élettartamát és
hatékonyságát – itthonról megvenni.
Ez az arány Európában az egyik legmagasabb, és óriási kockázata van,
hiszen az európai erőműpark nagy
része szintén a ’60-as, ’70-es években épült ki, lassan leszerelés előtt
áll. Nekünk tehát úgy kell berendezkedni, hogy minél előbb önállósodni
tudjunk.
– Mi befolyásolja, hogy egy
adott országban hány atom- és
hány más erőműtípus épül? Mi
az, ami Magyarország esetében
az atomerőmű irányába tolja el az
egyensúlyt?
– Ez elsősorban az ország adottságaitól, politikai berendezkedésétől és a lakosság szándékától függ.
Franciaországban például 58 atomerőmű van, ami az energiaellátás
80 százalékát biztosítja, míg Ausztriában az egyetlen ilyen jellegű
erőmű üzembe helyezését 1966-ban
egy népszavazás meghiúsította, ők
helyette szél-, nap- és vízenergiát
használnak. Németország jelentős
atomerőművel rendelkezett, de úgy
döntöttek, hogy számukat 22 darabra
csökkentik, és kiépítettek egy kettős
villamosenergia-rendszert: nap- és
szélenergia kapacitásuk ugyanakkora, mint a hagyományos energiáé. Ennek a költségét Németország
fedezni tudja. Náluk a fogyasztónak
99,67 forintot kell fizetni az áramért
(január 2-i adatok), míg nálunk 37
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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

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 –

Süli Jánossal (jobbra) Dizseri András újságíró beszélgetett
forintot, vagyis Európában Bulgária
után Magyarországon a legolcsóbb
a villamosenergia ára. Az ipar versenyképessége, a lakosság fizetőképessége miatt nekünk nagyon fontos, hogy ez alacsonyan is maradjon.
– Németország a külső körülmények miatt bekövetkezett fukusimai atomerőmű-baleset után úgy
döntött, hogy leszereli az atomerőműveket. Ezek után felmerül a
kérdés, hogy mennyire biztonságos forrás az atomenergia?
– Az atomerőművek biztonsága kiemelten magas. Tervezésükből, építésükből, üzemeltetésükből adódóan
is. A fukusimai blokk a földrengést
gond nélkül kibírta volna, üzemben
is tudott maradni, viszont egy 12
méteres vízoszlopra senki sem gondolt a tervezésénél, nem arra méretezték. Pakson 9,6 méteren ül a kezelő személyzet a blokk-vezérlőben,
és ha egy katasztrófa folytán víz alá
kerülnének, a teljes villamos-berendezés károsulna, és nem lehetne újra
üzembe helyezni őket, amíg ki nem
száradnának.
– Önnek mi a személyes véleménye
az alternatív energiahordozókról?
– Úgy gondolom, hogy a megújuló- és az atomerőmű ki tudja egészíteni egymást, de ennek aránya
országonként eltérhet. Ausztriában,
ahol 60 százaléka vízerőmű, duzzasztós-szivattyús tározó, ott a megújulókat nagymértékben be lehet
vonni, de a nap és a szél az időjárástól függ, vagyis ha nem megfelelő az
idő, akkor ezt mással kell pótolni.

Magyarországon nincs meg az a tárolókapacitás, hogy ennek arányát el
lehessen tolni. Nálunk hosszútávon
a 30-70 százalék a reális. 30 százalék megújuló és 70 százalék hagyományos, amely kategóriába az atomerőművek mellett a gázerőművek is
tartoznak.
– A különböző energiák felhasználása ma Magyarországon
összhangban van-e a fenntartható
fejlődés védelmével?
– A Paksi Atomerőmű az előírt
hatósági normákhoz képest századés ezredkibocsájtásokkal üzemel.
Az I. blokk már 37, a IV. blokk pe-

dig 32 éve, de negatív hatásuk nem
mutatható ki a környezetben, pedig
folyamatosan ellenőrzik a fákban,
ízeltlábúakban, növényekben és a
Dunából vett mintákban. Tőlünk
független, osztrák mérések is zajlanak az erőmű környezetében, és
minden mutatónk rendben van. A
hulladék kérdése szintén megoldott,
hiszen ez az egyetlen technológia
a világon, ahol elő van írva, hogy
a termelés során a hulladékelhelyezés költségét is elő kell állítani.
Körülbelül 12 forintért adjuk el kilowattóránként a megtermelt villanyáramot, és ebből 2 forint a hulla-

A közönség egy része. Az első sorban középen (feleségével) Gaal Gergely,
a KDNP választmányi titkára
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édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

kapcsolattartás

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 –

mi 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.

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 –

A közönség soraiban jobbra Latorcai-Ujházi Aranka képzőművész, mellette Latorcai János,
az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke, a KDNP választmányi elnöke
dékelhelyezésre van elkülönítve. Ez
éves szinten mintegy 25-30 milliárd
forint, amely a Központi Nukleáris
Pénzügyi Alapba megy, és amelyből
mind a kis- és közepes aktivitású,
hosszútávon pedig a nagy aktivitású
hulladékot kezelni tudjuk.
– Globálisan hogy áll az atomenergia helyzete? Milyen jövő előtt áll?
– Egyre többet hallani világszerte politikusoktól, társadalomtudósoktól, hogy célkitűzéseik a
klímavédelemmel
kapcsolatosak,
a szén-dioxid-kibocsátás viszont
atomerőművek építése nélkül nem
megoldható. Azt gondolom, hogy
nálunk egyértelműen jó irány, hiszen adottságaink miatt nem tudnánk mást választani. 1966-ban
írtuk alá az 1-4 blokk szerződését,
melynek építését – kisebb szünet
után – az olajválság meggyorsította.
Paks az összes erőműhöz viszonyítva mindig is a legolcsóbban termelte
a villamosenergiát az országban, és
ez a jövőben is így lesz.
– Hol tart Paks 2 engedélykérelmének elbírálási folyamata?
– Van környezetvédelmi, jogi és
telephelyengedélyünk, illetve előzetes engedély a Duna-vízzel való hűtéshez és a hálózatra csatlakozáshoz.
Most zajlik az a folyamat, amely
során, ha átadjuk a hatóságoknak
a 300 ezer oldalas dokumentációt,
15 hónap áll rendelkezésükre, hogy
azt ellenőrizzék. Ebben nemzetközi
szakértők is részt vesznek. A független szakértői testületet összesen
körülbelül száz fő képezi. Arra az
egyre viszont nem tudok válaszolni, hogy mikor kapjuk meg a tervet
olyan minőségben, hogy az átadható legyen a hatóságoknak. Nekik
ugyanis csak korábban leellenőrzött
anyagot nyújthatunk be. Ezt a fázist
nem lehet sürgetni.
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– Annak idején a bővítést milyen
indokok tették szükségessé?
– Ugyanaz, mint ma: a magyar
energiapark állapota, életkora, illetve, hogy az 1-4 blokknak valamikor lejár az üzemideje. Ezen
felül egy 1,5 százalékos fogyasztói
növekedésre számítottunk, ami be
is következett. Már a ’80-as évek
végén akartunk két új ezres blokkot építeni, de a rendszerváltás után
erre mégsem volt szükség. Amikor
2009-ben újra beadtuk a kérvényt
– akkor még nem érződött az előző
év válságának hatása, amelynek 6,5
százalékos villamosenergia-visszaesés volt a következménye – négypárti megegyezés született a bővítés
szükségességének kérdésében. A
visszaesés ismét elbizonytalanított
mindenkit, így csak 2014-ben írták
alá azokat az államközi, pénzügyi és
műszaki szerződéseket, amik az ismét megnövekedett energiaszükséglet fedezése céljából építendő blokkok létjogosultságát támasztják alá.
Közben a határon túlról megvásárolt
villanyáramnak köszönhetően az
olajos- és nem hatékony erőműveink
alul maradtak az árversenyben, ezért
gazdasági okokból idő előtt bezárták
őket. Emiatt a függőségünk tovább
nőtt. Az 1-4 blokk nemsokára eléri
a végleges élettartamát, tehát mindenképpen szükség van bővítésre,
továbbfejlesztésre, mert nagyon kis
időszak lesz az, amikor mind a hat
blokk egyszerre fog működni, és ha
az 1-4 blokk leáll, ugyanez a függőség alakul ki, mint most.
– Mi várható abban az esetben,
ha Paks 2 megépül, az 1-4 blokk
viszont leáll?
– A nap- és szélenergia nem megoldás. A most üzemelő blokkok éves
teljesítménykihasználási tényezője
90 százalék, és mivel áttértünk, vagy-

is nem 12, hanem 15 havonta állunk
le, ezért ez az érték még javulni fog,
főleg, hogy az új blokkoknál 18 hónapra tolódik ki, és így 92-93 százalék körül is mozoghat. A naperőműveknél, ha nagyon jól fut, akkor ez
az érték elérheti a 15 százalékot, de
átlagban 11-12 százalék. Működésük
fotovoltaikus, tehát ha nagyon meleg van, akkor akár 20 százalékkal is
visszaesik a teljesítményük. A fényes
órák száma az éves 8600 órából 12001300. Ha ugyanannyi kapacitást akarunk kiépíteni napból, mint atomból,
mondjuk Paksot akarjuk helyettesíteni, akkor 7-8-szoros mennyiséget
kellene. Pakson most megépülhet egy
20,6 megawatt teljesítményű erőmű,
melynek földterületi igénye 51 hektár. Ha Paks 1 pillanatnyi teljesítményével azonosat szeretnénk, akkor az
5000 hektár földterületet igényel, és
ha ezt megszorzom nyolccal, hogy
ugyanannyi teljesítményt tudjon leadni, mint amit Paks lead, akkor az
40 ezer hektár. Bár, a napelem egyre
olcsóbb, a földterület viszont nem. A
kérdésére a válasz tehát, valószínűleg
lesz építve gázerőmű, mert szükséges, ahogy atomerőmű is, a megújulóból pedig 2000-5000 megawatt teljesítményű naperőmű.
– Az épülő Paks 2 világviszonylatban színvonal és korszerűség tekintetében hol fog elhelyezkedni?
– Az atomerőművek között nincs
nagy színvonalbeli különbség. Ez a
világ élvonalában úgynevezett harmadik generációs plusz, ami azt jelenti, hogy több passzív védelemmel
van kiegészítve, de aktív védelemmel is, mert eddig három dízelgenerátor egységgel lettek szállítva, a
paksi már néggyel lesz (ún. Fukusima-álló). Érthetetlen a németek
döntése az atomerőművek leépítse
kapcsán, hiszen egész Európában

minden atomerőművet felül kellett
vizsgálni, még az újakat is. A Paksi
Atomerőmű esetében meg lett nézve, hogy például mi történik, ha Dunaföldvárnál vagy a Dunakanyarban
beleszakad a löszfal a Dunába, vagy
ha a 6-os úton mérgesgáz-szállító
kamion ütközik egy másik járművel.
A földrengés-állósági követelmény
is jóval nagyobb az új blokkra, mint
korábban, az erőművet pedig kettős
kupolaszerkezet védi: ha külső hiba
történik, akkor csak a külső kupola
sérülhet, a belső nem, ha pedig belső
üzemzavar lép fel, akkor fordítva,
csak a belső sérül, a külső nem.
– Van-e elegendő szakember-utánpótlás?
– A szakember mindig viszonylagos. Jó képességű technikus mérnökökre van szükségünk, akiket mi
továbbképezhetünk, de keresünk jó
vegyész- és villamosmérnököket is.
A korfa szerint most vannak a nagy
nyugdíjazások, ezért az utánpótlás kérdése nagyon fontos. A csúcs
5-6 évvel ezelőtt volt, mert amikor
beindult a termelés, 30 évesnél idősebb szakembert nem alkalmaztak.
Az tervezték, hogy velük töltik ki
a 30 éves üzemidőt. Őket ma már
a gyerekeik váltják, vagyis létezik egyfajta generációs kultúra. A
Paksi Atomerőműben egyes pozíciók betöltéséhez el kell telnie akár
8 évnek is, mire valaki alkalmassá
válik az adott feladat ellátására. Egy
blokk-ügyeletes például 6 éves előképzésben részesül, mindenhol gyakorlatot kell szerezni, majd levizsgáznia a tanultakból, és csak azután
dolgozhat élesben. Az ügyeletes
mérnöknek szintén végig kell járnia minden operatív munkahelyen a
ranglétrát. Ez egy komoly helyszíni
képzést igényel, melynek alapjait
már elkezdtük lerakni.
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Nem elég szeretni a madarakat, tenni is kell értük

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 –

át, amellyel 17,3 kilométer szabadvezetéket váltottak ki.
Tudnunk kell azt is, hogy további
Megjelent Ferenc
szakaszok is tervben vannak,
így
pápa Laudato si´
összesen 34,8 kilométer szabadvezekezdetű enciklikája
ték földkábelbe
vállalta a
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is helyezését
védekezni kell
nemzeti áramszolgáltató vállalat, de
a többi középfeszültségű hálózatot
működtető cég is hasonló nagyságrendben végez már, illetve tervez a
közeljövőben végrehajtani hasonló,
légvezetéket földkábelre váltó projekteket a túzokok hazai élőhelyein.
(Az ELMŰ-ÉMÁSZ 25 kilométer
légvezetéket vált ki a LIFE projektből EU társfinanszírozással és saját
költségvetésből, az E.ON 50 kilométert vállalt teljesen saját költségvetésből).
Így reményeink szerint nemcsak
a kiskunsági, hanem a dévaványai
és a kisalföldi túzokok is nagyobb
Semjén Zsolt: Európa szívében hazánk büszkélkedhet a legnagyobb és ráadásul lassanként növekedő túzokállománnyal
biztonságba kerülnek a következő
években. Ezért is örültem, hogy a
„Jobb ma egy veréb, mint holnap a vándorló állatfajok védelméről és ennek során áttekintettük az ed- mai napon nemcsak a Kiskunsági
egy túzok”. Nem hiszem, hogy a je- szóló Bonni, illetve az európai ál- digi, közös munkával elért eredmé- Nemzeti Park Igazgatóság, hanem
lenlévők között lenne olyan ember, lat- és növényvilág megőrzéséről nyeket és a hátralévő feladatokat.
valamennyi érintett nemzeti park
aki még nem hallotta ezt a közmon- és élőhelyeik védelméről szóló BerA megállapodás aláíró szervezetei igazgatósága is képviselteti magát,
dást. Herman Ottó, a több mint száz ni egyezmény is betölti. Így joggal egy közös sajtóközleményt is kiad- sőt Rainer Raab úr is, aki osztrák
éve élt polihisztor, madárvilágunk mondatjuk: 40 éve komoly mérföld- tak, amelynek részeként 12 pontban barátainknál végzi azt az áldozatos
egyik legkiválóbb ismerője több kő-letétel volt a madarak védelme fogalmazták meg legfontosabb válla- munkát, amely segít a burgenlanmint száz olyan magyar közmon- terén.
lásaikat. Ezek egyike a következőket di-kisalföldi közös állomány megőrdást gyűjtött össze, mely a magyar
Azonban még nem értünk felada- mondja ki: „Az E.ON vállalatcsoport, zésében.
nép madárismeretéről és madár- taink végére. Gyanítom, hogy a je- az ELMŰ/ÉMÁSZ Hálózati Kft. és a
Miért is fontos ez? A földkábelszeretetéről tesz tanúbizonyságot. lenlévők figyelmét nem kerülte el, Nemzeti Közművek vállalja, hogy a fektetés hatalmas költségei miatt
De nem elég szeretni a madarakat, mekkora közfelháborodást váltott ki területén fekvő kiemelkedő túzokélő- nem oldható meg az ország összes,
tenni is kell értük. Hiszen ma már nálunk is az elmúlt napokban, hogy helyek legkritikusabb vezetéksza- madarakra veszélyes vezetékszaverébből, túzokból is jóval kevesebb Libanonban gólyáinkat pusztítják. kaszait a következő három év során kaszán, de a legtöbb helyen szerenvan, mint Herman Ottó korában. A Ezen a helyzeten az segíthet, hogy földkábelbe fekteti.” E vállalás tel- csére elegendő is az áramütés elleni
körülöttünk élő apró madaraknál, Libanon éppen most csatlakozott a jesítésének egyik fontos lépcsőjéhez védelem (pl. szigetelés elhelyezése a
mint amilyen a veréb is, egy-egy Vándorló állatfajok védelméről szó- érkeztünk el ma, amikor a Nemzeti légvezetékeket tartó oszlopfejeken),
odú kihelyezése, a téli madáretetés ló egyezményhez. Természetesen Közművek Zrt. az első ilyen, földká- amelyben szintén jelentős előrelésokat segíthet, de a magyar puszták nem elég egy elitklubban tagnak belbe fektetett vezetékszakaszt adja pést várunk az áramszolgáltatóktól.
legfenségesebb madarát, a túzokot lenni, a munkából nekünk is ki kell
csak nagyon összehangolt védelmi vennünk a részünket, melynek szép
munka mentheti meg.
példája ez a mai nap, melyen a túzok
Aki csak egy kicsit is követi a köz- védelme érdekében tett erőfeszítéseéletet, az jól tudja, milyen sokszor és inket ünnepelhetjük.
sokat vitatkozunk azon, hogy mely
Mint tudjuk, a madárvilágot fekérdések azok, melyeket egyértel- nyegető egyik legsúlyosabb veszély
műen nemzeti hatáskörben, és me- a szabadvezetékek mentén történő
lyek azok, amelyeket más szinten, áramütés vagy ütközés miatti puszpl. uniós hatáskörben kell megvitat- tulás, amelynek hazánkban becslénunk, eldöntenünk. Abban azonban sek szerint akár 30-100 ezer madár
mindannyian egyetértünk, hogy is áldozatul eshet évente, és e madatermészeti értékeink megőrzése, s rak összesített természetvédelmi érkülönösen vonuló madaraink védel- téke meghaladhatja az egymilliárd
me elképzelhetetlen nemzetközi ös�- forintot.
szefogás nélkül, legyen szó akár egy
E probléma felszámolására jött
olyan rendszeresen vonuló mada- létre 2008-ban az Akadálymentes
runkról, mint a gólya, vagy a túzok, Égbolt megállapodás, amelynek
melyet viszont csak a keményebb aláírói között ma már a természettelek kényszerítenek országhatáron védelemért felelős tárca, valamint a
túlnyúló helyváltoztatásra.
Magyar Madártani és TermészetvéÉppen egy hete, április 2-án ün- delmi Egyesület mellett az áramszolnepelhettük, hogy a madárvédel- gáltatói oldal összes jelentős képvimi irányelv 40 éves lett, sőt ebben selője szerepel. Tavaly ünnepeltük e
az évben ezt a szép „középkort” megállapodás 10 éves évfordulóját,
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
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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 –
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Surján László:

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

kapcsolattartás

Ne bántsd a magyart!

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 –

mi 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.

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 –

Nagy István agrárminiszter (jobbra) és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
(jobbról a harmadik) a földkábel-fektetési projekt első szakaszának átadásán
Vannak azonban olyan területek,
ahol az ott előforduló, különleges
madárfajok védelme a vezetékek
föld alá helyezését teszi az egyetlen
járható úttá. A magyar kultúra, a
magyar puszta másik kiemelkedően
fontos fajához, a daruhoz hasonlóan a túzok számára is a vezetéknek
ütközés (és nem az áramütés) jelent
veszélyt, hiszen nagyobb testükkel
nehezebben manővereznek, mint a
kisebb madarak.
Éppen ebben az időszakban, a dürgés idején, a madarak különösen sokat repülnek, a tyúkok és a kakasok
is felkeresik az ősi dürgőhelyeket,
hogy gondoskodjanak a fajfenntartásról. Emberi perspektívánkból nehezen érthető, hogy a világos éggel
szemben szépen kirajzolódó vezetékeket miért nem veszik észre időben a madarak, de ha az ő helyükbe, a levegőbe képzeljük magunkat,
ahonnan a szürke vezetékek a táj
sötét hátterével szemben alig vehetők észre, pláne ködben vagy hajnali
fényben, akkor mindjárt könnyebb
belátni, miért veszélyesek a vezetékek. Nem tudom, hallottak-e arról
az új kutatásról, mely bizonyította,
hogy költési időben a kanalasgémek
szinte 24 órában, tehát éjjel is etetik
fiókáikat. E tudást a bekamerázott
fészkeknek köszönhetjük. E gyönyörű és sajnos veszélyeztetett madár
egyik legnagyobb európai költőállományát szintén hazánk tudhatja a
magáénak. Vajon hogy láthatná meg
az éjjel repülő madár a vezetékeket?
De térjünk vissza az ütközéses
pusztulás miatt különösen veszélyeztetett madárra, a túzokra, mely
a magyar természetvédelem egyik
szimbolikus madárfaja, és amely
számtalan módon kötődik a magyar
pusztához és a magyar nép szívéhez.
Európa szívében hazánk büszkélkedhet a legnagyobb és ráadásul lassanként növekedő túzokállománnyal
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(míg például tőlünk keletebbre mindenütt csökken az állomány), ami
nemcsak a természetvédelemnek
siker, hanem minden magyar embernek, akinek kedves az alföldi táj.
A túzok jelenléte azt is jelzi, hogy
ott olyanok az élőhelyi adottságok,
amelyek megfelelnek a mezei nyúlnak, a fácánnak, és még talán fogol�lyal is lehet találkozni.
Ezen értékekben gazdag táj megőrzését is segítette a Nemzeti Közművek Zrt. akkor, amikor vállalta
a túzokokra veszélyes légvezetékek
földkábelbe fektetését. Tudnunk
kell azt is, hogy a légvezetékek
„eltűnése” nemcsak a túzok vagy
más madarak pusztulásának esélyét
csökkenti, hanem az életterét is növeli ezeknek az állatoknak: a túzok
ugyanis nagyon félénk, a légvezetékek közelében lévő területeket nem
használja (nem fészkel és nem is táplálkozik).
Köszönöm a Nemzeti Közművek
Zrt. munkáját, és kívánok nekik sok
erőt és sikert a folytatáshoz a túzokok és a madárvilág védelmében. És
külön köszönöm, hogy ezt a munkát
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal vállvetve folytatják, az Igazgatóság átfogó, a túzok védelmének
minden aspektusával foglalkozó
munkájával összehangoltan.
Átadta földkábel-fektetési projektje első szakaszát a Nemzeti Közművek Zrt. április 9-én a Bács-Kiskun
megyei Kunpeszér határában, ahol
több mint 200 villanyoszlop által
tartott szabadvezetéket bontottak le
annak érdekében, hogy a környéken
élő túzokok ne szenvedjenek áramütést. A Kiskunsági Nemzeti Park
területén zajlott beruházás értéke
560 millió forint. Magyarország miniszterelnök-helyettese ez alkalomból mondta el fenti beszédét.

Most, hogy a hétvégén Manfred
Weber belecsapott a lecsóba, kijelentvén, hogy nem fogadja el a
bizottsági elnöki posztot, ha ahhoz
csak a Fidesz szavazataival juthat
hozzá, mintha véget ért volna a
„jegelés”, amiről a Néppárt ülése
után beszéltek.
Weber bizonyára azt hiszi, hogy
egy ilyen nagyhangú kijelentéssel
végképp lemossa magáról az „Orbán Viktor barátja” bélyeget. Az
Európai Unióról és a Bizottság
elnökének kinevezéséről keveset
tudó polgárok szemében ez így is
lehet, de a szocialista, liberális és
zöldpárti vezető politikusokat egy
ilyen blöff aligha teszi Weber-pártivá. Márpedig ezeken a frakciókon
vagy ezek közül legalább kettőn
múlik majd, hogy mi lesz Weber
sorsa. Ha ennek a három frakciónak többsége lesz az európai parlamentben, borítékolni lehet Weber
bukását. Egyre többen mondják,
hogy a csúcsjelölti rendszer egyfajta parlamenti puccs, semmiféle
jogalapja nincs, sőt a szerződés
megsértése, mert elveszi, vagy
mondjuk így: kiüresíti az Európai
Tanács jelölés jogát. Webernek tehát van oka félni, hogy lecsúszik a
vágyva vágyott posztról, s ennek
messze nem a Fidesz az oka.
Miért tartom blöffnek Weber
bejelentését? A bizottság elnöki
posztjára jelölt személyről az Európai Parlamentben titkosan kell
szavazni. Azt, hogy a jelölt csak
a Fidesz szavazataival kapja meg
a kívánt többséget, csak akkor lehetne mondani, ha az őt nyíltan támogató frakciók létszáma éppen a
Fidesz képviselőinek számával éri
el a szükséges mértéket.
De nem kizárt, hogy a függetlenektől és az őt hivatalosan nem támogató frakciók egyes képviselőitől is kap szavazatot. Gyakorlatilag
tehát nem állhat elő olyan helyzet,
hogy Webernek a mostani kijelentése miatt vissza kellene lépnie.
Szomorúan látom, hogy ez az ember morálisan tönkreteszi magát,
nem mérte fel előre, hogy a bizottsági elnöki poszt megszerzésére az
úgynevezett csúcsjelölti rendszer
nem ad garanciát, s most kapkod.
Azt szereti híresztelni magáról,
hogy konszenzuskereső, hídépítő
ember. Ehelyett rombol. Jelenleg
frakcióvezető, tehát jó esélye lett
volna a többi frakcióvezetővel egyfajta háttéregyezményre törekedni.
Nem tette, vagy nem sikerült neki.
Figyelve Webernek a „jegelős”
néppárti szavazás utáni nyilatkozatait, feltehetjük a kérdést, hogy

miért is nem zárták ki a Fideszt
azon az ülésen? A Néppárt csillaga leáldozóban van. Olyan hagyományosan erős néppárti vezetéssel rendelkező országokban, mint
Franciaország,
Spanyolország,
Olaszország, a néppárti tagpártok
ellenzékben vannak.
Esélyeiket a néppárti marakodás,
bomlás rontja, még akkor is, ha a
szavazók európai választásokon is
belpolitikai döntést hoznak. Nekik
csak púp volt a hátukra ez a vita, s
ha már kitört, a döntés halasztása
volt a legjobb megoldás. Ideértem
még a kizárás kezdeményezőit is:
ez a magyarázat arra az elsöprő
szavazati arányra, amit a néppárti
elnökség és a Fidesz közös javaslata kapott.
De tegyük fel fordítva is a kérdést. Miért nem lépett ki a Fidesz
a támadás hírére, illetve miért nem
lép most, Weber otromba és buta
kijelentése után? A válasz egyszerű. A Fidesz – joggal – úgy véli,
hogy a Néppárt eredeti programját
és értékeit hitelesebben képviseli,
mint azok, akik támadják. Érdemes
bent maradnia a szervezetben, amíg
esély van arra, hogy a Néppárt újra
önmagára talál. A három bölcs, akinek tárgyalnia kell a Fidesszel, alkalmas arra, hogy velük a Néppárt
valódi értékeiről lehessen vitázni, s
talán el lehet érni, hogy legalább ők
megértsék, hogy a mi térségünknek
mik azok a sajátos vonásai, amelyek
a négy évtizedes proletárdiktatúrából fakadnak.
Mi, választópolgárok ebbe a
vitába nem szólhatunk bele, de
üzenhetünk azzal, hogy szavazatainkkal erősítjük a Fidesz–
KDNP-szövetség jelenlétét az
Európai Parlamentben.
Egy friss közvélemény-kutatás
már bizonyítja is, hogy hat Zrínyi
Miklós felszólítása: „Ne bántsd a
magyart!” Ahogy a Gyurcsány Ferenc vezette hazai baloldal akciói,
úgy Weber mesterkedései is fokozzák a Fidesz–KDNP iránti elköteleződést.
Ezért jelez a közvélemény-kutatás jelenleg 14 mandátumot az eddigi 12 helyett. Persze tudjuk, hogy
csak a leadott szavazat számít, de
ha Weber még egyszer-kétszer
megszólal, akkor jó esélyünk lesz a
kutatási eredményeket mandátumra váltani. Amit a magam részéről
szívből kívánok.
A szerző az Európai Parlament
korábbi alelnöke, a KDNP
tiszteletbeli elnöke

2019. 04. 29. 7:11:52

12

H AZÁNK
AZÁN

Mozaik

S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Támogassuk Orbán Viktor programját, állítsuk meg a bevándorlást!

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

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

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

FORRÁS:MTI

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

A 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 –

„Újbudán is megkezdtük több helyszínen az aláírásgyűjtést az európai parlamenti választásra” – adta hírül közösségi oldalán Simicskó István (KDNP)
országgyűlési képviselő, hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos. „Arra kérünk mindenkit, hogy aláírásukkal támogassák Orbán Viktor
miniszterelnök úr hétpontos programját. Nekünk Brüsszelben is Magyarország az első!” – hangsúlyozza Facebook-bejegyzésében a politikus.

Kirándulóközpont
Királyréten
Átadták a 205 millió forintból megépült
Királyréti Kirándulóközpontot; az egykori erdészlak felújításával kialakított
többfunkciós épület nemcsak turisztikai szolgáltatást nyújt, hanem hely- és
gazdálkodástörténeti bemutatónak is
otthont ad.
A megnyitón ott volt Rétvári Bence,
az EMMI miniszterhelyettese (balról a
harmadik) és Nagy István agrárminiszter (balról a második) is.

Megható mézeskalács
Móring József Attila
nagyon aktív a választókerületében,
számos
eseményen és helyszínen
feltűnik – és ritkán van
lehetősége
megpihenni. „Csak egy pályázati
egyeztetésre ugrottam be
egykori munkahelyemre,
a somogyvári intézetbe, de a kedves hangulat
máris magával ragadott!
És még egy, a gyerekek
által készített mézeskalácsot is kaptam. Köszönöm!” – írta a húsvét előtt
készült fénykép magyarázatául közösségi oldalán
a somogyi 3-as választókörzet országgyűlési képviselője.
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Ceglédre látogatott Gulyás Gergely
kancelláriaminiszter (a képen jobbról a harmadik), aki részt vett az
Antall József-emlékesten Antall
Józsefnével, Boross Péter korábbi
miniszterelnökkel, Kónya Imre volt
belügyminiszterrel, de ellátogatott

a városházára, a Dobmúzeumba és
a helyi piacra is (képünkön), ahol
Földi László, a térség kereszténydemokrata országgyűlési képviselője (jobbról a második) és Takáts
László polgármester kalauzolta a
tárcavezetőt.
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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
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