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magyarnak, meg is maradhasson

Újévi beszélgetés Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, a KDNP elnökével
Magyarország feladata, hogy a határon túli magyarok előnyösebb helyzetbe kerüljenek, és aki szülőföldjén meg akar
maradni magyarnak, meg is maradhasson – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata
Néppárt elnöke a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorának adott, Újév napján sugárzott interjújában.
Semjén Zsolt hangsúlyozta: ennyi
pénz még soha nem jutott a magyarság
kulturális, identitásbeli, nyelvi önazonosságának megtartására. Szavai szerint
a Kárpát-medencében az óvodától az
egyetemig magyar támogatással működik az oktatás, példaként a Csíkszeredában, Kolozsváron és Marosvásárhelyen
működő Sapientia egyetemet említette.
A KDNP elnöke kijelentette: meglesz az egymilliomodik új magyar állampolgár a parlamenti ciklus végére,
kilencven százalékban kedvezményes

állampolgársággal, tíz százalékban állampolgárság-megállapítással.
Elmondta, csak a Vajdaságban 50
milliárd forintot fordítottak vissza
nem térítendő támogatásra és kedvezményes hitelre, és Kárpátalján, Szlovéniában és Horvátországban is indítottak hasonló programokat, amelyek
lényege, hogy az ott élő magyarság
szülőföldjén tudjon boldogulni. Ez jó
a többségi nemzethez tartozóknak is,
mert az infrastrukturális fejlesztésekből ők is profitálnak.
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Gyermekéhezésről,
közmunkáról,
és csok-ról
elmondta
a véleményét
Harrach Péter,
a KDNP alelnöke,
szeptemberben
lép hatályba.
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parlamenti frakcióvezető az Origónak adott újévi interjújában. Megtudhatjuk azt is, hogyan érvényesültek a kormányzati
reszténydemokrata Néppárt javasla- zatot a szintén független Fodor
döntéshozatalban a kisebbik kormánypárt, az Országgyűlés egyetlen világnézeti pártja keresztényszociális
– Folytatás aszempontjai.
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laki pártpolitikai szempontoknak ren- garantált bérminimum is. Amikor az az egyházakat és a civileket. Ez is a
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
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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 –
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(alcíme: A közös otthon gondozása)

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

– 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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Kormány

Fókuszban a honvédelem ügye

Simicskó István honvédelmi miniszter a közelmúltban egy háttérbeszélgetésen bejelentette, hogy elkészült és
már a kormány előtt van az új nemzeti biztonsági stratégia. Ha a kormány
megtárgyalta, szeretnék – más kérdésekhez, például az önkéntes tartalékos
rendszer újraszervezéséhez hasonlóan
– ezt is ötpárti egyeztetésre bocsátani – tette hozzá. Ugyanekkor a honvé-

delmi miniszter meghirdette a Zrínyi
2026
honvédelmi-haderőfejlesztési
programot is. Elmondta: a Zrínyi 2026
honvédelmi fejlesztési tervek között
szerepel az önkéntes tartalékos rendszer
újraszervezése, ezzel összefüggésben
toborzókampányok és a Honvédelmi
Sportszövetség elindítása, kiemelt cél
továbbá a honvédelmi nevelés megerősítése, amelynek részeként egyfaj-

Rétvári Bence: Két év alatt húsz százalékkal csökkent a
csecsemőhalandóság hazánkban
Húsz százalékkal csökkent a csecsemőhalandóság az elmúlt két évben Magyarországon; ez
a legalacsonyabb érték a hivatalos statisztika
történetében – közölte az Emberi Erőforrások
Minisztériumának parlamenti államtitkára.
A Rétvári Bence által ismertetett adatok
szerint az elmúlt hat évben 8 ezer körül alakult a koraszülöttek száma. (Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO meghatározása
alapján a 37. terhességi hét előtt megszületett
gyermekek számítanak koraszülöttnek.) Ez
azt jelenti, hogy 2010 és 2015 között 8,7 és 9
százalék között alakult a koraszülöttek aránya
országos átlagban. 2015-ben a legalacsonyabb
arányt Budapesten és Csongrád megyében
(egyaránt 7,8 százalék), míg a legmagasabbat
Nógrád és Somogy megyében (10,7, illetve
10,3 százalék) mérték.
Az eltérő adatokkal kapcsolatban a parlamenti államtitkár közölte, hogy a koraszülések hátterében számos rizikófaktor áll,
amelyek egy része társadalmi eredetre vezethető vissza, hiszen összefüggésben állnak a szociális helyzettel, a családi állapot-

tal és az iskolázottsággal is. A koraszülésre
hajlamosító tényezők között említette az aktív és a passzív dohányzást, az alkohol- és
drogfogyasztást, az előzetes terhesség-megszakításokat, a stresszes életmódot és az
átlagosnál rosszabb gazdasági helyzetet is.
Ezért nagyon jelentős lépések a koraszülés
megelőzésében az elmúlt években már végrehajtott, illetve a tervezett népegészségügyi intézkedések – fűzte hozzá.
Kitért arra, hogy a koraszülöttek körében
gyakran merül fel a sajátos, egyénre szabott
fejlesztés igénye. Ezt a célt szolgálta a 2,5
milliárd forintos koragyermekkori program;
egy 5,7 milliárd forintos ágazatközi projekt,
továbbá egy a civil szervezetek számára kiírt,
2 milliárd forintos mentorprogram.
Az államtitkár a javuló csecsemőhalandósági adatokra utalva azt írta: ebben jelentős
szerepe van az elmúlt évek szakmai fejlődésének és az egészségügyi technológiai fejlesztéseknek. 2013-ban 454, míg két évvel később
383 volt a csecsemőhalandóság az ismertetett
adatok szerint.

Aradszki András: az energiaellátás a rendkívüli hidegben is biztosított
Magyarország energiaellátása biztonságos,
a tárolókban megfelelő mennyiségű gáz van,
emellett a hazai termelés és az import biztosítja az ellátást – mondta Aradszki András,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
energiaügyért felelős kereszténydemokrata
államtitkára. Az államtitkár kifejtette: a rendkívüli hideg miatt az energiaigény nő, a napi
földgázfogyasztás duplája az éves átlagosnak.
Jelenleg körülbelül napi 87 millió köbméter
gázt fogyaszt az ország, ebben benne van a
lakosság és az ipari fogyasztók is. Hozzátette,
ha a rendkívüli időjárás hosszabb ideig tartana,
szükség esetén meg tudják nyitni a stratégiai
gáztárolót, emellett a szolgáltatók megfelelő
energiamennyiséget biztosító kereskedelmi
szerződéssel rendelkeznek, tehát az esetleges hiányt pótolni tudnák. Aradszki András hangsúlyozta, előrelátó volt a kormány, amikor 2013-tól
három lépésben 25 százalékkal csökkentette az
energiaárakat. A rezsicsökkentés megkezdése
óta a magyar lakosság összesen 910 milliárd forint megtakarítást tudott elérni – közölte.
Az államtitkár kiemelte, a 2010 előtti időszakban mintegy 1000 milliárd forint extraprofitot vittek ki a szolgáltatók az országból, a
rezsicsökkentéssel ezt visszaadták a magyar
embereknek. Kitért arra, hogy 2010-ben a
lakosság fizetőképességéhez képest Magyarországon volt az egyik legdrágább az energia
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Székesfehérváron
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– sorolta. A haderő-fejlesztési tervek ciós nyomástól megvédik azalakításáért
országot.
Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
között a légierő erősítését, szállító-re- Beszélt arról is, hogy meg kellkapcsolattartás
becsülni
pülőgépek és helikopterek beszerzését a katonákat, ezért is nő a fizetésük most
emelte ki többek között a miniszter. A 5 százalékkal, és tovább folytatódik az
kereszténydemokrata tárcavezető sze- illetményemelés. Szólt arról is, hogy
rint lesz elég ember a határvédelemre, februárban toborzókampányt indítanak,
ami tartós feladatot ad a honvédségnek. amellyel elsősorban a fiatalok figyelmét
Simicskó István elmondta: jó ütemben akarják felkelteni. A cél az, hogy ezer
halad a határvédelmi rendszer kiépíté- fővel növeljék a tartalékos állomány
létMegjelent Ferenc
pápa Laudato si´
se, és jobbak lettek a körülmények is a számát, és járásonként területvédelmi
kezdetű enciklikája
katonák számára. Simicskó István ígé- egységeket is létre akarnak hozni.

Európában. Hozzátette: ma Magyarországon
a második legolcsóbb a gáz, és a harmadik
legolcsóbb az áram ára az Európai Unióban.
Példaként említette, hogy a rezsicsökkentés évi
110 ezer forint megtakarítást jelent egy családi
házban élő négytagú családnak.
Aradszki András közölte, a brüsszeli szándékok szerint a szabályozott árakat megszüntetnék, ezáltal a piacnak szolgáltatnák ki a
családokat, és meg kellene fizetniük azt az
árat, amit az EU más országaiban a fogyasztók
többsége meg tud fizetni. Az államtitkár úgy
fogalmazott, a tények nem azt igazolják, hogy
a piaci árak olcsóbbak lennének a szabályozott
áraknál. Ezért felelőtlenség lenne megengedni,
hogy ne szabályozott árakon tudják szolgáltatni az energiát a magyar polgároknak. Kijelentette: a jövőben is mindent meg fognak tenni,
hogy a jelenlegi kedvező helyzetet megvédjék,
Brüsszel ne tudja érvényesíteni Magyarországgal szemben a rezsicsökkentés értékeinek
megszüntetését. Aradszki András kérdésre
válaszolva elmondta: vizsgálják a további rezsicsökkentés lehetőségét. Mivel Magyarországon
most is olcsó az energia az uniós országokhoz
képest, így nagy mozgástér jelenleg nincs, de a
jövő hozhat kedvező változásokat. Amikor lehetőség nyílik rá, az ellátásbiztonságot is szem
előtt tartva a magyar kormány lépni fog az emberek érdekében – hangsúlyozta az államtitkár.

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

FORRÁS:MTI

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

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

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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.

2017-ben tovább bővülnek a
családok adókedvezményei
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

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 –

Januártól tovább bővülnek a családok kedvezményei, és európai szinten is példa nélküli, amennyit a kormány a családokra
költ 2017-ben – közölte Rétvári Bence KDNP-s államtitkár.
HAZÁNK – KDNP.HU

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának
kereszténydemokrata parlamenti államtitkára
elmondta: januártól tovább növekednek a családi kedvezmények
és Magyarország az OECD-országok körében is messze a legnagyobb családi kedvezményeket
nyújtó államok körébe tartozik.
Jövőre a kormány a GDP 4,7
százalékát költi a családokra,
míg más országok hozzávetőlegesen 2,5 százalékot – tette hozzá
az államtitkár.
Rétvári Bence a bővülő kedvezmények között említette, hogy
január 1-jétől 350 ezer kétgyerekes család adókedvezménye
emelkedik. Kiemelte, 2016 és
2019 között havi 20 ezer forintról
40 ezer forintra, vagyis a kétszeresére növekszik a kétgyermekesek
által igényelhető adókedvezmény,
ami most 30 ezer forint lesz. A
frissen házasodottakat is érinti a
január 1-jével életbe lépő változás,
ha viszonylag hamar jön a gyermek. Ők eddig a két évig járó „elsőházas” adókedvezményt tudták
csak igénybe venni, de január 1-je
után a szabályok módosulásával,
ha 2 éven belül jön a baba, párhuzamosan az első gyermekkel járó
adókedvezményt is felhasználhatják – fogalmazott Rétvári Bence.
Kitért arra is az államtitkár,
hogy szintén fontos lesz a családok szempontjából az élelmiszerek áfatartalmának csökkenése,
amely január 1-jétől a friss tej, a
tojás és a baromfihús árát fogja
lényegesen csökkenteni, mellyel
átlagosan további 35-40 ezer forint marad a kétgyermekes családok zsebében.
Utalt arra, hogy a családi
otthonteremtési kedvezményt
(csok) egyre többen veszik
igénybe és amellett a 211 milliárd forint mellett, amelyet a kor-

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 –

mány biztosít ezekre a kedvezményekre, a január 1-jétől 27-ről
5 százalékra csökkentett áfa
visszatérítési lehetősége is azokat a családokat fogja segíteni,
amelyek új otthont vásárolnak
vagy építenek maguknak. A kisebb keresetű családokról szólva
elmondta, számukra fontos előrelépés, hogy a minimálbéren
foglalkoztatottak jövedelme 15
százalékkal emelkedik, ez 130
ezer család részére hoz pozitív
változást. Hozzátette: a szakvégzettségű családok zsebében
pedig a szakmunkás minimálbér növekedése fog 260 ezer forintos többletet hagyni.
Közölte, hogy a közszférában
dolgozó szülőknek a jövő év
szintén pozitív változásokat hoz.
A katonák, rendőrök számára a
jövő év a béremelések folytatásának az éve lesz. November elejével az ápolók, szakorvosok fizetése emelkedik, szeptemberben
pedig a pedagógusok bére – tette
hozzá, kiegészítve mindezt azzal, hogy a kulturális és szociális
szférában dolgozók is számíthatnak béremelésre.
Az Emmi parlamenti államtitkára szólt arról is, hogy jövőre az
5. osztályos diákokkal már 800
ezerre fog emelkedni azoknak
a gyermekeknek a száma, akik
ingyenesen, alanyi jogon juthatnak tankönyveikhez. A felsőbb
évfolyamokon tanulók pedig rászorultsági alapon igényelhetik
az ingyenes tankönyveket.
Rétvári Bence kifejtette, hogy
a jövő évi költségvetésben az
ingyenes
gyermekétkeztetési
források is tovább bővülnek: további 2 milliárd forintot biztosít
a költségvetés a rászorultak étkeztetésére. Hozzátette, hogy az
ételek minőségén is igyekezett a
kormány javítani, így az egy főre
jutó napi keretet 370 forintról 570
forintra emelte.
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Mérlegen a határon túli magyarok helyzete
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Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Kormányzati odafigyelés és támogatás minden nemzetrésznek

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 –

Folytatás az 1. oldalról
Semjén Zsolt rádióinterjújában kifejtette: az a kormány feladata, hogy
a határon túli magyarság előnyösebb
Megjelent
Ferenc a szülőföldhelyzetben legyen,
és aki
pápa Laudato si´
jén meg akar maradni
kezdetű enciklikájamagyarnak,
megmaradhasson.
Trianon óta először
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni kell
fordul elő, hogy mindenki, aki magyar
állampolgár akar lenni, „az elszakított
területeken is teljes jogú magyar, sőt,
európai uniós állampolgár lehet”.
A kormányfő-helyettes az ukrajnai oktatási törvénytervezettel kapcsolatos kérdésre úgy válaszolt: az
ukrán állam több területen, köztük
az oktatásügyben „minősíthetetlen
dolgokat művel”, ezekkel szemben
megteszik „a védelmi lépéseket”.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a
kárpátaljai ellátórendszer egy részét már a magyar állam tartja fenn,
pluszpénzt kapnak a többi között a
betegeikkel magyarul beszélő orvosok vagy a magyarul tanító tanárok.
Elméletileg az ukránok nem ismerik
el a kettős állampolgárságot, ugyanakkor – mint mondta – „megtettük
azokat a lépéseket”, hogy „senkinek
a haja szála” ne görbüljön, ha felveszi a magyar állampolgárságot.
Szlovákiával „szárnyalnak a poli-

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

tikai és gazdasági kapcsolatok” a visegrádi együttműködésen (V4) belül
– jelentette ki, hozzátéve, Magyarország jövője alapvetően a V4-en múlik; korábban senki se gondolta volna,
hogy lengyel, cseh és szlovák katonák
fogják védeni a magyar határt. Semjén
Zsolt szerint ha valaki a Felvidéken
fel akarja venni a magyar állampolgárságot, „kockázat nélkül fölveheti”,
csak nem kell a szlovák hatóságok tudomására hoznia. Azokat az ügyeket
„fagyasszuk be”, amelyekben a két
fél nem tud előrelépni, és azokra a
területekre fókuszáljunk, amelyeken

eredményt lehet elérni – fogalmazott.
Példaként a kisiskolák megmentését
említette. Jelezte: a magyarság megosztott a Felvidéken; a kormány annyit
tehet, hogy a magyar pártot, a Magyar
Közösség Pártját támogatják, és a felvidéki magyarság politikai beállítottságától függetlenül megkapja az identitás
megőrzéséhez szükséges támogatást.
Erdélyre áttérve a miniszterelnök-helyettes kiemelte: az a nemzeti érdek, hogy a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ) ott
legyen a bukaresti parlamentben. Az
RMDSZ legutóbbi választáson elért
eredményét nagyon erősnek értékelte,
hozzátéve: a választással nem oldódtak meg a problémák, de sikerült tárgyalási pozícióba kerülnie. Kitért arra
is, hogy fontosnak tartja a korrupció
elleni harcot, az viszont „abszurd”,
hogy „nyilvánvalóan koncepciós alapon” érik támadások a magyar vezetőket. A leghatározottabban fel fognak lépni az ellen, amikor a magyar
vezetőket, magyar egyházi iskolákat
„nyilvánvalóan megfélemlítési céllal”
támadják – hangoztatta –, példaként a
Mikó-kollégium vagy a marosvásárhelyi katolikus líceum ügyét említve.
Semjén Zsolt kiemelte: a kulturá-

lis autonómia „de facto megvalósult
a Vajdaságban”, a Magyar Nemzeti
Tanács tartja fenn az iskolákat, a médiát. „Ki gondolta volna ezt (...) a milosevicsi időben?” – tette fel a kérdést.
Ami probléma van, az sem jogi vagy
politikai, hanem anyagi természetű,
azzal függ össze, hogy a nehéz helyzetben lévő szerb költségvetés nem
tud ezekre az iskolákra, médiára elég
pénzt fordítani. A Vajdasági Magyar
Szövetséget és vezetőjét, Pásztor Istvánt komolyan veszik Belgrádban,
képes a magyar érdekek érvényesítésére a kulturális, a gazdasági ügyek
és a honosítás szempontjából is, ezért
természetes, hogy ezt a szervezetet és
vezetőjét támogatja a kormány – közölte. „Ha van sikertörténet, akkor a
Délvidék az”, és ez példaértékű lehet
a Kárpát-medencében – mondta a miniszterelnök-helyettes.
A diaszpórára kitérve Magyarország miniszterelnök-helyettese azt
mondta: az identitás megőrzéséhez
különösen fontos az állampolgárság
és a magyar nyelvoktatás. Hozzátette:
a nyugati magyarok nagyon sikeresek, ezért fontos gazdasági szerepük
is lehet az adott ország és Magyarország kapcsolatainak építésében.

Többfunkciós rendezvénycsarnok épül Csepelen a
2020-as Eucharisztikus Világkongresszusra
Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a KDNP alelnöke világban zajló keresztényüldözésről és a hazai kereszténydemokrata politizálás eredményeiről is beszélt a Magyar Hírlapnak adott, közelmúltban megjelent interjújában.
HAZÁNK

Fellépés az üldözött
keresztények
védelmében
A keresztényüldözéssel kapcsolatban az államtitkár kifejtette: „Nemcsak a helyi háborúk, a különböző
földrészeken zajló konfliktusok alapján mondhatjuk azt, hogy hatalmas a
gond ezen téren, hanem azért is, ami
jelenleg Európában zajlik. A kettő
ugyanis összefügg egymással. Az üldözött keresztényekért való fellépés a
migrációs válság miatt szükséges. Az
ősbűnt az Egyesült Államok – lassan
búcsúzó – vezetése követte el, amikor
a demokráciát olyan országokba akarta
exportálni, ahová nem lehet. Mindezt
tetézték az európai áljogvédők és vadliberális kormányok, akik azt gondolták, a velük ellenkező nézeteket, így
a kereszténydemokráciát is, kvázi el
kellene tüntetni. Ennek nyomán olyan
űr keletkezett, ahová benyomulhatott
az iszlám. Sajnos egyes európai vezetők, illetve hazai balos eszmetársaik,
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sőt, már a jobbikosok sem hajlandók
ezt tudomásul venni. A Jobbik az egyházügyi törvény elutasítása kapcsán
már bebizonyította, egyházellenes, a
kvótaellenes alaptörvény-módosításnál
azonban az is nyilvánvaló lett, hogy hazaáruló. Visszatérve a nagyhatalmak
felelősségéhez: láthatjuk, miközben a
világ számos pontján saját érdekből beavatkoznak, a szorult helyzetbe került
keresztényekért nem tesznek semmit.
Sokan büntetlenül gyilkolhatják és
üldözhetik a keresztényeket, pusztíthatnak el kétezer éves templomokat.
A Nyugat sokáig egyenesen asszisztált
ehhez a folyamathoz. Most érzek némi
fordulatot, talán részben Magyarország
jelzései nyomán. Elindult egy változás,
ami az amerikai választás eredményén
is tetten érhető. Amikor egy ideológia
a másikat teljesen le akarja nyomni,
ahogy a liberálisok tették ezt, akkor
az előbb-utóbb társadalmi ellenállásba
ütközik. Vegyük csak például, hogy az
abortusz vagy éppen az egyneműek
házassága kapcsán az Egyesült Államok néhány legfelsőbb bírája keresz-

tényellenes változásokat tudott kikényszeríteni. Az embereknek elegük van a
természet törvényeivel szembemenő,
álproblémákat erőltető ideológiából.
Ez már Európa nyugati felén is egyre
inkább látszik. E fordulat egyben lehetőséget ad a kereszténydemokrata politizálás megerősítésére.”
A kereszténydemokrata
politizálás
eredményeiről
A hazai kereszténydemokrata politizálás helyzetével, illetve kormányzati
eredményeivel kapcsolatban Soltész
Miklós leszögezte: számos kereszténydemokrata intézkedést sikerült keresztülvinni. „Örömtelinek tartom, hogy
2010 óta majdnem megkétszereződött az
egyházi fenntartók aránya a köznevelésben, a gyermekvédelemben megnégyszereződött, és szintén duplájára nőtt a
felekezeti szerepvállalás a szociális ágazatban” – mondta, rámutatva, hogy az intézmények átadásával társadalmi igényt
is megvalósítanak, hiszen a társadalom
nagyobb része valamely egyházhoz tar-

tozónak vallja magát, s az egyházi intézmények iránt erős a bizalom, ugyanis az
iskolákba, valamint a szociális intézményekbe jelentős a túljelentkezés.
A 2020-as Budapesti Eucharisztikus Világkongresszus kormányzati
támogatásával kapcsolatban az államtitkár elmondta: a kormány döntött
egy nagyobb támogatásról, „ebből
részben Csepelen megvalósulhat egy
nagyobb, többfunkciós rendezvénycsarnok, amely aztán egyéb programokra is alkalmas lesz. De templomok
és más épületek is megújulnak majd a
keretből. Bár kifejezetten katolikus
esemény lesz, mégis összkeresztény
jelentősége lehet, erősítheti a párbeszédet. Sőt, akár a nem hívők számára, de még a turizmus és a vendéglátás
tekintetében is lehet pozitív hozadéka
ennek a rangos rendezvénynek”.
A kormány a civil szervezetekről sem feledkezett meg, hiszen 2010
óta több mint ötvenmilliárd forinttal,
vagyis 2,5-szeresére nőtt a különböző
területeken dolgozó aktív civil szervezetek állami támogatása.
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Csökkent a csaló termékbemutatókkal összefüggő panaszok száma
S-JÚNIUS

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

A szigorított szabályozásnak köszönhetően csökkent a csaló termékbemutatókkal összefüggő fogyasztói panaszok száma az elmúlt egy évben. Errőlkapcsolattartás
Harrach
Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője és Rétvári Bence, a párt alelnöke számolt be január 13-ai budapesti sajtótájékoztatóján. Korábban sok
visszaélést tapasztaltak, főleg időseket, könnyen rászedhető embereket vertek át – ezt próbálta a KDNP visszaszorítani.

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

KDNP.HU

Harrach Péter elmondta: sok visszaélés történt korábban ezen a területen,
hiszen lelkiismeretlen csalók főleg időseket, könnyen rászedhető embereket
vertek át, és késztettek arra, hogy a jövedelmüket jelentősen meghaladó ös�szegben termékeket vásároljanak.
Ezt próbálta a KDNP visszaszorítani,
s ennek érdekében három törvénymódosítást is elfogadott a parlament egy
évvel ezelőtt. Ennek keretében megtiltották az ingyenes, reklámcélú ajándékozást, a helyben történő hitelfelvételt
és a termékbemutató cégeket ügyfélszolgálat biztosítására kötelezték.

Az intézkedések hatására az utaztatásos termékbemutatók gyakorlatilag
megszűntek, ugyanakkor a csalók találékony emberek és igyekeztek új módszereket keresni – közölte a frakcióvezető. Példaként említette, hogy sokszor
lakásokban tartanak termékbemutatókat, amelyek környezete az orvosi magánrendelőhöz hasonlít.
Ez is a megtévesztés része, aminek
ellen kell állni – jelentette ki Harrach
Péter, aki kitért arra is, hogy 2015-ben a
megyei fogyasztóvédelmi szervezetek,
kormányhivatalok 180 vizsgálatot végeztek, és ennek felénél törvénysértést
állapítottak meg.

Mikor szűnnek meg a nagy létszámú,
korszerűtlen gyermekotthonok?
A címben jelzett témában interpellált Vejkey Imre, a KDNP országgyűlési
képviselője az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkárához.
HAZÁNK

„A családban történő nevelkedés biztonságosabb minden más lehetőséghez
képest. Ezt a de facto tényt a családok
védelméről szóló sarkalatos törvény
preambuluma is megállapítja. A gyermekek testi és lelki egészségének biztosítása érdekében aligha lehet fontosabb feladat, mint a családban történő
nevelkedés elősegítése” – fogalmazott
felszólalásában a kereszténydemokrata
honatya. „A nagy létszámú, 48 férőhely
feletti, korszerűtlen gyermekotthonok
kiváltása, az ott élő gyermekek 8-10-12
személyes lakásotthonokban történő elhelyezése, a már évek óta működő, legfeljebb 12 férőhelyes lakásotthonok és
legfeljebb 48 férőhelyes gyermekotthonok korszerűsítése, a mai szakmai elvárásoknak való megfeleltetése rendkívül
szükséges” – mondta Vejkey Imre, aki
ismertette: Magyarországon jelenleg
mintegy 23 ezer gyermek él gyermekvédelmi szakellátásban, közel kétharmaduk lakik nevelőszülőknél. A KDNP
országgyűlési képviselője megkérdezte:
Milyen módon segíti a kormány a gyermekotthonok kiváltását, a gyermekotthonok korszerűsítését, a hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozását?
Mikor szűnnek meg a nagy létszámú
gyermekotthonok
Magyarországon?
Hogyan segíti a kormány a nevelőszülői
tevékenységet?
A kormány részéről Czibere Károly, az EMMI államtitkára válaszolt.
„Mindannyian tudjuk, hogy az 1990-es
években mit örököltünk. A nevelőotthonok nagy része túlságosan nagy, 80-100,
néhány esetben több száz férőhelyszámú
és zsúfolt volt, másrészt gyermekotthoni
célra alkalmatlan infrastruktúrában lettek kialakítva, részben kastélyokban,
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kúriákban. A gyermekotthonon belüli
gyermekcsoportokban 20-as, 30-as létszámok működtek, és az elhelyezésükre szolgáló csoporthelyiségek sokkal
inkább kollégiumra, tömegszállásra
emlékeztettek. A nagy intézmények, a
zsúfoltság, a települési lakókörnyezettől való izoláció, a kollégiumi jellegű
életforma nagymértékben akadályozta
és akadályozza a családpótló nevelést,
a személyre szóló és a szükségletekhez
igazodó gondoskodás megvalósítását és
a gyermekek felkészítését az önálló életre” – ismertette a korábbi tarthatatlan
állapotokat Czibere Károly. Az államtitkár rámutatott: a kormány a fentiek miatt döntött úgy, hogy a gyermekvédelmi
rendszerét több ütemben átalakítja és
megújítja. Ennek az egyik fontos része a
nagy, zsúfolt, korszerűtlen gyermekotthonok kiváltásának programja. Ezekben a hónapokban az utolsó szakasza
is el tud indulni. „A gyermekotthonokban élő gyermekek 8-10-12 személyes
lakásotthonokban fognak elhelyezést
kapni.” Erre a pályázati keret 4,2 milliárd forint, ennyit fog erre biztosítani a
kormány. Ebből 3 milliárd forint a konvergenciarégiókban és további 1 milliárd 260 millió forint a közép-magyarországi régióban lesz biztosítva. „Ennek a
programnak az eredményeképpen 2019
végére Magyarországon nem lesznek
nagy, zsúfolt gyermekotthonok, és megszűnik az ilyen jellegű elhelyezés. Ennél
is fontosabbnak tartjuk a nevelőszülői
szolgálat folyamatos erősítését és fejlesztését. Az elmúlt években a kormány
azt vállalta, hogy 2016 végére valamen�nyi, 12 évnél fiatalabb kiskorú gyermek
nem nagy intézményben, nem gyermekotthonban lesz, hanem nevelőszülőknél” – mondta válaszában az államtitkár.

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 –

Rétvári Bence, a KDNP alelnöke ki- 20 esetben szabtak ki jogsértés miatt
emelte: minden eszközzel fel kívánnak szankciókat. 16 esetben folytattak le
lépni a jelenség ellen a jövőben is. A vizsgálatot, mert ingyenes ajándékoMegjelent Ferenc
2015 decemberében elfogadott törvény- zással próbálkoztak, négy esetben
pepápa Laudato si´
javaslat után átfogó, kéthullámos elle- dig nem volt ügyfélszolgálat.
Ezeknél
kezdetű
enciklikája
nőrzést folytatott le a fogyasztóvédelmi
az eseteknél is
több
mintkell
3 millió forint
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen
is védekezni
hatóság – számolt be.
értékben szabtak ki bírságot az illetékes
Kifejtette: 2016 márciusában és áp- szervek.
rilisában 85 ellenőrzést tartottak, és 25
Rétvári Bence kitért arra is, hogy a
termékbemutató esetében 3,2 milliós KDNP alapszervezetein keresztül és
bírságot szabtak ki. Egyúttal megálla- partnerszervezetekkel közösen plapítható ugyanakkor, hogy a fogyasztói kát- és szórólapakciót indítottak, és
panaszok száma csökkent – közölte a bíznak benne, hogy sok tízezer érinKDNP alelnöke.
tetthez eljutnak az információk, és az,
Rétvári Bence hozzátette: tavaly no- hogy mire kell figyelniük a termékbevemberben újabb ellenőrzést tartottak, mutatóknál.
FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Halálra szánták, de a Gulágon
is hitet és reményt sugárzott
Oloffson Placid atya halálára
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szomorúan értesült
Dr. Oloffson Károly Placid bencés szerzetes haláláról.
Placid atya december 23-án ünnepelte 100. születésnapját,
életével fontos példát adott mindannyiunk számára.
Placid atya 1916-ban született Rákosszentmihályon, 1933-ban
lépett be a bencés rendbe, 1939-ben magyar-német-bölcselet szakos
tanári diplomát, majd doktorátust szerzett és pappá szentelték.
Gimnáziumi tanár volt, amikor 1946-ban letartóztatták. A szovjet
katonai bíróság koholt vádak alapján a Szovjetunió munkatáboraiban letöltendő tíz év szabadságvesztésre ítélte.
1955-ben hazatért a Gulágról. A kommunista diktatúra alatt sem
papként, sem tanárként nem működhetett.
Gyári munkásként, betegszállítóként, mosodai munkásként, végül
mosodavezetőként kereste kenyerét.
Papi hivatását sokáig csak titokban gyakorolhatta.
Placid atyát a kommunista államhatalom halálra szánta, ezért
internálták a Gulágra. A három diplomás, doktori fokozottal rendelkező fiatal, tehetséges, intelligens bencés szerzetes nem tört össze,
hanem hitéből erőt merítve hamar felismerte, mit kell tennie: „Én
nem diákokat fogok tanítani, ahogy elterveztem. Nekem az lesz a
dolgom, hogy tartsam a lelket a fogolytársaimban.
Ezért voltam én a legboldogabb ember az egész Szovjetunióban,
mert rám talált az életfeladatom.” – vallotta.
Placid atya rengeteg rabtársában tartotta a lelket, tekintet nélkül
nemzetiségükre vagy vallásukra.
„Sokszor voltam a halál közelében, sokszor találkoztam emberi
gonoszsággal, de azért Istent sohase hibáztattam, sokkal inkább a
csodáit vettem észre” – vallotta, visszatekintve életére. Istenbe vetett hite és bizalma, a rabtársai iránti felelősség- és küldetéstudata,
élni akarása segített túlvészelni neki a legnagyobb borzalmakat is.
„A Szovjetunió tíz évig mindent megtett, hogy tönkretegyen.
Én mégis itt vagyok 91 évesen, de hol van a Szovjetunió?” –
mondta később egy interjúban.
Placid atya hosszú és fordulatos élete a keresztény hit és öröm, a
másokért vállalt önzetlen szolgálat, valamint a minden nehézségen
felülemelkedni képes evangéliumi lelkiség ragyogó és hiteles példája.
Nyugodjék békében!
2017. január 16.
Balog Zoltán miniszter
Soltész Miklós egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkár
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A szociális és családpolitikai intézkedések jelentős
része a KDNP kezdeményezésére született
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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 –

Válaszol Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője

Folytatás az 1. oldalról
Megjelent Ferenc
– Az egygyermekes
családok esetépápa Laudato si´
ben jöhetnek újabb
kezdetűkönnyítések?
enciklikája
– Mindenképpen
át kell ezt gondolmi környezetszennyezés ellen
is védekezni kell
ni. Ha a demográfiai helyzet javítása
az elsődleges cél, akkor a második és
harmadik gyermek megszületését kell
erőteljesebben támogatnunk. Ha az
egy gyermek nevelésének gondján szeretnénk segíteni, akkor természetesen
fontos szempont az ő támogatásuk. Ez
különösen abban az esetben probléma,
ha a szülő kénytelen egyedül nevelni
gyermekét. Ők a jövő évtől egyébként
nagyobb segítséget kapnak. Például
előnyt élveznek a bölcsődei felvételnél.
– Helyes döntés volt a kormány részéről, hogy a közmunkásbéreket az
átlagnál kisebb mértékben emeli?
– Hadd kezdjem azzal, hogy a munkanélküliség a szegénység fő oka.
Ezért örülök annak, hogy 6 év alatt 677
ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma,
amiben a 200 ezer közmunkás is benne van, a munkanélküliség pedig 5 százalék alá esett. A kérdésére válaszolva,
aki tisztességes munkát végez, annak
tisztességes bért kell adni. A közmunka esetében ez kissé bonyolultabb. Ez a
foglalkoztatási forma a segélyt váltotta
ki, annál jóval nagyobb bérrel, és azzal
a szándékkal, hogy a résztvevőket a
normál munkaerőpiacra vezesse. Ezért
a tisztességes bér követelménye mellett
van egy el nem hanyagolható szempont,
hogy a két foglalkoztatási terület – a
közmunka és a piaci munka – bérezése
között legyen kellő különbség. Külön-

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan
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híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

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

ben a sokkal kényelmesebb közmunka
a normál munkaerőpiacról szívna el
munkaerőt.
– Mi a helyzet az egyre nagyobb
mértékű gyermekéhezéssel?
– Gyermek nem éhezhet. Minden
normális ember így gondolja. Azonban
azt sem vitathatja senki, hogy eddig a
legtöbbet ennek érdekében a jelenlegi kormány tett. 2010-ben 30 milliárd
forint volt a költségvetésben intézményi gyermekétkeztetésre, míg most
67 milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy
minden rászoruló gyerek ingyen, míg
sokan kedvezményesen kapnak ételt.
Ez háromszori étkezést jelent. A nyári étkezésre pedig 7 milliárd forint jut.
Minden önkormányzat, amelyik igényli
ezt a támogatást, megkapja. A szegény
szülők helyzetén javít az ingyenes tankönyvellátás is. Ma a gyermekek kétharmada részesül ebben. A gyermekek
védelmében más intézkedések is történtek. A parlament és a kormány a védőnői hálózat szerepének megerősítésével

megpróbálja megakadályozni a szülői
gondatlanságból bekövetkező súlyos
sérelmeket.
– Nem kellene növelni a családi pótlék összegét is?
– Mi szívesebben növeljük a munkajövedelemhez kötött támogatásokat,
például a családi adókedvezményt, kisebb hangsúlyt kapnak a segélyjellegűek. A családi pótlék az utóbbi kategóriába tartozik. Természetesen segélyre is
szükség van, például krízishelyzetben.
Így például munkanélküliség esetén
más szociális juttatással kell a család
szükségleteit kielégíteni. Megjegyzem,
a családtámogatás mértéke rendkívüli
mértékben emelkedett. Például 2010ben a családi adókedvezményre 12,6
milliárd, 2017-ben 277 milliárd van a
költségvetésben.
– Bevezetné a KDNP az alapjövedelmet?
– A célzottság hiánya miatt ez nem
egy megfelelő juttatási forma. A hívei azt mondják, hogy ezzel az összes
szociális támogatást ki lehetne vezetni.
Ez igaz, viszont nem késztet munkára,
ezért a KDNP nem támogatja.
– Hogyan lehetne a hazai szegénységet csökkenteni az elmaradott régiókban?
– Kétségtelen, a szegénység egyik
oka a hátrányos helyzetű térség, ezen
belül a munkalehetőség hiánya. A megoldás elsősorban a munkahelyteremtés.
Ez pedig a fejlesztési források növelését,
vállalkozástámogatást, útépítést és sok
más megkülönböztetett juttatást jelent.

– Az elszabaduló albérletárak miatt kialakuló lakhatási válságot hogyan kezelné a KDNP?
– Ezeket az árakat a kereslet-kínálat
szabályozza. Mérsékelt befolyást gyakorolhat rá olyan kormányzati intézkedés, mint például a most megkezdett
kollégiumi férőhelybővítés. Véleményem szerint állami támogatással épített
és működtetett önkormányzati bérlakásokra is szükség lenne.
Elégedett a csok eddigi eredményeivel?
– Ha jól tudom, eddig 32 ezer 100
fő vette igénybe, és ez nagyon komoly
szám. Az otthonteremtés sikeres eszközének bizonyult, sőt remélhetőleg
demográfiai hatása is lesz. Szükség
esetén az igénybevétel feltételein lehet
változtatni.
– 2017-ben a szociális kérdések felé
fordul a KDNP?
– Mivel keresztényszociális párt vagyunk, mindig is fontos volt számunkra
ez a terület. A Fidesz-KDNP szövetség
által megvalósított szociális és családpolitikai intézkedések jelentős része
a mi kezdeményezésünkre született.
Ez a figyelem a jövőben is megmarad.
Ezentúl fontosak számunkra azok a
világnézeti gyökerű kérdések is, amik
ma Európát szétfeszítik. A józanság és
a hagyományos értékek tisztelete segít
abban, hogy helyesen értelmezzük az
emberi jogokat, hogy az úgynevezett
politikai korrektség tabuit eltöröljük,
hogy a család és más közösségek becsületét visszaadjuk...

IKSZ: felháborító az abortuszellenes honlapok betiltását
célzó francia törvényjavaslat
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség arra kéri a magyar kormányt, hogy diplomáciai és egyéb csatornákon tiltakozzon az abortusz megakadályozása érdekében működő francia honlapok, szervezetek betiltását célzó törvényjavaslat miatt – szerepel az ifjúsági szervezet december közepén kiadott nyilatkozatában.
hazánk

Nacsa Lőrinc, az IKSZ elnöke úgy
fogalmazott: megdöbbenéssel értesültek arról, hogy a francia liberális és
baloldali képviselők törvényjavaslatot
nyújtottak be az abortusz megakadályozása érdekében működtetett pro
life internetes honlapok betiltására.
Ezzel a véleményterror francia kormányzati programmá válik – mutatott
rá a kereszténydemokrata politikus,
aki szerint a francia baloldal érzi a
vesztét a választások közeledtével, és
még az utolsó hónapjaiban is a társadalmat kívánja rombolni.
Nacsa Lőrinc szerint a javaslat alapján család- és magzatvédő szervezetek
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tevékenységét, honlapjait, rendezvényeit is betilthatják a jövőben. Hozzátette: a francia elit azt a szólás- és
véleményszabadságot támadja, amelyet korábban ők emeltek piedesztálra.
Szembe mennek az európai értékekkel, a tolerancia álarca mögé bújva
nem tolerálják mások véleményét. A
nők helyzetére, jogaira hivatkoznak, de
pont ők azok, akik a nők jogait háttérbe szorítják, az abortuszt promotálják,
míg veszélyeire, következményeire és
egyéb lehetőségekre tilos lenne felhívni a figyelmet – mondta Nacsa Lőrinc.
Az IKSZ-elnök kiemelte: Magyarországon éppen a magzat- és családvédő civileknek, továbbá a kormány
családbarát intézkedéseinek köszön-

hetően, a közgondolkodás megváltozásának hatására 10 ezerrel csökkent
az abortuszok száma 2010 óta. Franciaországban 810 ezer születésre 218
ezer abortusz jut. Az a tét, tovább
nő-e ez a hatalmas szám – közölte.
Nacsa Lőrinc szerint Soros György
és az általa gründolt civil szervezetek
Európa-szerte az abortuszt és a korlát
nélküli bevándorlást hirdetik és tucatjával vásároltak meg politikusokat,
civileket a céljaik elérése érdekében.
Kampányt kívánnak indítani a hagyományos katolikus országokban
az abortusz népszerűsítésére – mutatott rá, példaként említve Írországot,
Lengyelországot és Magyarországot.
Úgy látta: hazánkban is ez a hangos

törpe kisebbség, a magukat jogvédőknek nevező „Soros-hadsereg” támadja folyton a kormányt és annak
értékteremtő politikát. Mint mondta,
ideje lenne „a PC-politikába bújtatott
demokráciaellenes
véleményterrort
abbahagyni”. Ideje lenne felismerni,
hogy a többség biztonsága fontosabb
a kisebbség vágyainál, hogy a nemzeti
szuverenitás fontosabb a multikultinál,
és az emberi élet fontosabb az emberi
jogoknál – fogalmazott Nacsa Lőrinc,
aki emlékeztetett: Lengyelországot
mindenki támadta az abortusztörvény
szigorításakor az ENSZ-től az EU-ig,
ebben az esetben viszont arra hivatkoznak, hogy ez az ország belügye.
„Ez szégyen” – vélte az IKSZ elnöke.
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Országjáró – Borsod-Abaúj-Zemplén megye

S-JÚNIUS

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Alázat a hivatásban, megbecsülve mások munkáját

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

Csiba Gábor, a KDNP megyei képviselője politikáról, egészségügyi
életpályamodellről és az Istenbe vetett hitről
hazánk

– Bár sokáig más pályára
készült, végül az orvosi hivatást választotta. Több évtizedes orvosi munka és több mint
másfél évtizedes kórházigazgatói megbízatás után érik
még szakmai kihívások?
– Igen, sokáig, egész pontosan 17 éves koromig más pályára készültem. Gyermekként
kéményseprő szerettem volna
lenni, mert úgy gondoltam,
hogy a kéményseprőnek „hivatalból” nem kell mosakodnia. A
viccet félretéve barlangkutató
szerettem volna ezt követően
lenni, de hamar kiderült, hogy
tériszonyom van, így erről is le
kellett mondanom. Középiskolás koromra megerősödött bennem, hogy régész vagy történész
leszek. A Pannonhalmi Bencés
Gimnázium 3. osztályának végén döntöttem, hogy inkább az
orvosi pályát választom. A pályaválasztásban orientált édesapám példája, aki több, mint 50
éven keresztül Sajószentpéteren
körzeti orvosként dolgozott, és
8 gyermekük közül 2, illetve
velem együtt 3 az orvosi pályát
választotta. Akkoriban a körzeti orvos valóságos családorvos
volt, hiszen nem volt annyira
gyakorlat a kórházba járás vagy
a szakrendelőbe utalás. Foghúzástól a szülésvezetésig minden
orvosi tevékenységben jártasnak kellett lennie. Ez adta meg
a szépségét és ez a szépség adta
az indíttatást, hogy az orvosi
pályát válasszam. A Pannonhalmi Gimnázium elvégzése
után úgynevezett előfelvételis
lettem, nyilvánvalóan ideológiai okokból nem kerültem be
első alkalommal az egyetemre. Az előfelvételinek az volt a
feltétele, hogy 1 évet az egészségügyben kellett dolgoznom.
Így dolgoztam műtősfiúként 1
esztendőt, majd azt követően,
mivel nagyon megszerettem ezt
a munkát, minden évben nyári szünetben 1-1 hónapot dolgoztam a most általam vezetett
kórház sebészeti osztályán. Ez
nem csak a szépséget, hanem
az egészségügy „hátsó udvarát”
is megmutatta nekem, mégsem
tántorodtam el attól, hogy orvos legyek. Nagyon szép 1 évet
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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.

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 –

kellett és kell az egészségügyi lön egyetlenegy fejlesztést Megjelent
sem, Ferenc
pápa Laudato si´
ellátórendszer átalakításaihoz, mert ezek mindegyike hozzákezdetű enciklikája
a finanszírozási feladatokhoz
és járult
ahhoz, ellen
hogy
az kell
„acélváA lelki-szellemi
környezetszennyezés
is védekezni
az új gyógyítási módszerek be- rosból” „A Célváros” legyen. A
vezetésének igényéhez. Komoly befektetőknek, az embereknek
szakmai kihívás volt és jelenleg most már nem elmenni kell ebis az az Európai Unióba való ből a városból, hanem van cél,
belépést követő változtatások ami miatt ittmaradhatnak és
bevezetése, valamint az uni- idejöhetnek. Gyönyörű környeós pályázatok adta lehetőségek zetben lévő, megszépült, megminél szélesebb kihasználása. élhetést adó város Miskolc, és
A közel 3 ezer főt foglalkozta- Borsod-Abaúj-Zemplén megye
tó 2 ezer ágyas, 3 telephelyes valamennyi városa hasonlóan
kórház – mely Magyarország fejlődik. Természetesen van
egyik legnagyobb egészségügyi még tennivaló, a megyei közintézménye – pályám kezdetén gyűlés területfejlesztési feladaegy kissé elhanyagolt, pavilon- tai ezen megoldásokat hozzák.
szerű, eredetileg laktanyának
– A kormány komoly egészépült intézmény volt. Mára a ségügyi béremelési prograközel 20 milliárd forintos – kor- mot jelentett be. Ez elég lehet
mányunknak köszönhető – uni- a szakemberek itthon tartáós pályázati források révén az sára? A miskolci kórházban
egyik legkorszerűbb kórház hogyan tudják kezelni a f luklett az országban, melyet úgy tuációt, vannak-e létszámphívunk: „Csillagpont Kórház”. roblémáik?
- A kormány több évre szóló
Át kellett szervezni a teljes ellátást, vezetőket kellett kinevez- egészségügyi béremelési progni és olyan munkakörnyezetet ramja nagyon komoly és örömteremteni, hogy a dolgozóink teli intézkedés. Máris érezteti
ne más intézményben keressék hatását. Többen jöttek vissza
boldogulásukat. Ez úgy érzem, olyanok, akik szakmán kívül
sikerült, és valóban csodálatos keresték megélhetésüket (pl.
környezetben gyógyulnak a be- nagyáruházba mentek el árutegek és gyógyítanak a gyógyí- feltöltőnek…stb). A több évre
tók. A Csillagpont Kórház min- szóló program egyúttal biztos
dent tud, innen nem kell más életpályamodellt is kínál az
intézménybe menni gyógyulást abban résztvevőknek. A miskolci Megyei Kórháznak az az
keresni.
– Közéleti és politikai meg- előnye, ami a hátránya: távol
bízatásokat is vállalt a rend- van a nyugati határszéltől, így
szerváltás után. Miért a kisebb a csábítás, hogy mondjuk
Kereszténydemokrata
Nép- Ausztriába járjon át valaki dolpártot választotta? Milyen gozni. 450 orvosunk van, tehát
eredményekre a legbüszkébb orvoshiány nincs, csak bizonyos
Miskolc, illetve a Borsod me- szakterületeken vannak kevegyei önkormányzat képviselő- sen. Szakdolgozói/nővérlétszámunk a feladat ellátásához elég,
jeként?
- 1989 óta vagyok a Keresz- viszont 60-80 üres állás van, s az
ténydemokrata Néppárt tagja előbb említett visszaáramlás ezt
és az voltam végig a közismert az üres állásszámot csökkenti.
válságos időszakban is, illetve Tehát az elvándorlás nem okoz
átmenetileg a Magyar Keresz- gondot, mert nagyjából annyian
ténydemokrata Szövetség révén jönnek, mint ahányan mennek.
vettem részt a politikában. Mis- Kórházunkban az egészségkolc városának 2002-ig voltam ügyi életpályamodellnek még
a rendszerváltástól önkormány- más, az anyagi juttatáson kívüzati képviselője. 1994-től a mai li részét is alkalmazzuk.Így pl.
napig a Borsod-Abaúj-Zemp- bölcsődét, óvodát üzemeltet az
lén Megyei Közgyűlés képvi- intézmény területén a Görög
selője vagyok. Végig egész- Katolikus Egyház dolgozóink
ségpolitikával foglalkoztam és gyermekei számára. 75 lakásos
foglalkozom. Mire vagyok a lakótelepünk szolgálati lakásai
legbüszkébb?
MISKOLCRA! is komoly megtartó erőt jelenNem tudok kiemelni külön-kü- tenek, illetve vonzerőt az ide
Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

– Folytatás a 13. oldalon –

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

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

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

Csiba Gábor, a KDNP
elnökségi tagja
töltöttem el, ha tehetném, bevezetném minden orvosi egyetemre pályázó fiatal számára ezt a
feltételt. Meg kell ismerni az
egészségügy, a kórház minden
szegletét, így megtanuljuk becsülni a másik munkáját és alázattal tudunk hozzáállni a gyógyító munkához.
Az Debreceni Egyetem elvégzése után hazajöttem Miskolcra,
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházba – ahol azelőtt
műtősfiúként dolgoztam –, és
innentől baleseti sebészként
gyógyítottam a betegeket. Sebész és baleseti sebészeti szakvizsga megszerzése után a budapesti Közgazdasági Egyetemen
egészségügyi szakközgazdász
diplomát kaptam. A Miskolci
Egyetem Jogi Karán egészségügyi szakjogász végzettséget
szereztem. Magyar és európai
menedzserképzők elvégzésével
megalapoztam azt, hogy egy
egészségügyi intézmény vezetője lehessek. Első és mindmáig egyetlen munkahelyem az
a kórház, ahol a baleseti sebészet után 10 évig orvosigazgatóként,dolgoztam, és amit most
már lassan 17 éve főigazgatóként vezetek. Az eltelt sok évtized ellenére sem mondhatom,
hogy nem érnek meglepetések,
nincsenek kihívások és nincsenek megoldandó feladatok.
Egyáltalán nem gondolom azt,
hogy minden rendben működik
az intézményben, tehát hogy
hátradőlhetek a székemben.
Folyamatosan
alkalmazkodni

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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Hűség és hitelesség

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.

szerződőknek. Egyedülálló szerintem az országban,
hogy a kórház saját, feszített víztükrű úszómedencével, fitneszteremmel és
fodrászattal, kozmetikával
Ferenc
rendelkezik.Megjelent
A Borsod-Abapápa Laudato si´
új-Zemplénkezdetű
Megyei
enciklikája Keresmi környezetszennyezés ellenkedelmi
is védekezni kellés Ipar Kamarával
megállapodást
kötöttünk,
hogy amennyiben valamelyik kollégánknak házastársa nem egészségügyi
végzettségű, akkor a Kamara tagszervezeti segítségét
megkapjuk.
Szintén talán egyedülálló az országban, hogy 4
történelmi egyház (római
katolikus, görög katolikus,
református és evangélikus)
főállású lelkésze dolgozik a
kórházban, segíti a betegek
lelki gyógyítását és lelkierőt
ad a megfáradt dolgozóknak. 2 kápolnánk szolgálja
az elcsendesedést és az Isten felé fordulás lehetőségét
biztosítja.
– Folytassuk ezzel a témával! Mit jelent az ön
számára a vallás, a hit?
Milyen szerepet játszhat
az istenhit a gyógyításban,
illetve gyógyulásban?
– Római katolikus, vallását gyakorló családban
nőttem fel. Szüleim hite és
vallásossága, mely az 50es, 60-as években nem volt
annyira természetes, sőt kifejezetten hátrányt jelentett,
példa előttem. Édesapám a
helyi katolikus egyházközség világi elnöke volt élete
végéig, tehát igyekezett társadalmi segítséget is adni az
Egyháznak.
Magam is a miskolci Szent
Anna Egyházközség világi
elnöke vagyok. Érdekességként említem, hogy az előző elnök, akit én váltottam,
Isépy Tamás bácsi volt, akit
valamennyi kereszténydemokrata jól ismert.
Az Istenbe vetett hit és a
hit a gyógyításban egy orvos számára kapaszkodót
jelenthet, mert sokszor vannak olyan esetek, események, amelyeket megoldani
vagy megérteni hit nélkül
nem lehet.
Vannak olyan gyógyulások, amelyek racionálisan
nem magyarázhatók. De hit,
méghozzá erős hit kell akkor is, amikor pl. kisgyermeket veszítünk el.

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

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 –

Kereszténydemokrata politizálás Észak-Magyarországon
hazánk

Szabolcs elmondta: az utóbbi időben
az egyik legjelentősebb rendezvény
a megyében a KDNP Protestáns
Műhelyének (PM) háromnapos
abaúj-zempléni ülése volt, amelyet
Golpon tartottak. „Kiss Lajos polgármester és Borbás Imréné segítségével együtt sikerült Tállya, Golop,
Monok és Abaújszántó protestáns
emlékhelyeit, templomait felkeresni. Örömmel tölt el bennünket, hogy
protestáns KDNP-s testvéreink jól
érezték magukat, mi igyekeztünk
méltóképpen fogadni őket. MegSója Szabolcs, a KDNP Borsod-Abaújalakult a Protestáns Műhely golopi
Zemplén megyei elnöke
szervezete, a mely a környékbeli
A
nagyméretű
Borsod-Aba- protestáns KDNP-tagokat foglalja
új-Zemplén megye (amit területét magába. Itt történt meg a KDNP PM
és lakosságát tekintve is hazánk vezetőségének megújítása, Birkás
második legnagyobb megyéje) je- Antal, Badacsonyi Zoltán ás Békelenleg 36 KDNP-alapszervezettel fy Lajos újraválasztása, amihez ezrendelkezik, amelyből „28 működő- úton is gratulálunk” – mondja Sója
képes”, 8 szervezet „felújításra vár”, Szabolcs, aki úgyszintén örömtelezekben ugyanis nem történt meg a inek nevezi az IKSZ közelmúltban
tisztújítás, illetve a vezető elhalálo- Miskolcon megtartott egyik orszázott – tudtuk meg Sója Szabolcstól, a gos rendezvényét, melyet a megyei
KDNP megyei elnökétől.
KDNP-szervezet is támogatott.
Népes taglétszámmal – 783 fő 21
A megyei és miskolci kereszpártoló tag mellett – rendelkeznek. ténydemokrata pártélet fontos
Az elmúlt időben új alapszervezet színtere a megyei és városi szeralakult Kazincbarcikán, Olaszlisz- vezetnek otthont adó, 190 négykán, Forrón és Felsőzsolcán.
zetméteres miskolci pártszékház:
Az utóbbi években keresztényde- a földszintet a miskolci, az emelemokrata polgármestere lett KDNP-, tet a megyei pártszervezet irodája
illetve Fidesz–KDNP-támogatással foglalja el. A víz- és gázvezetékek
Olaszliszka, Köröm, Mezőkövesd, problémáját, valamint egyéb felBekecs és Golop településeknek. A újítási munkálatokat a 2015-16-os
megyei közgyűlésben képviselőként év folyamán – az országos köza párt országos elnökségének tagja, pont jelentős segítségével – sikeCsiba Gábor (lásd interjúnkat), kül- rült elvégezni.
sős bizottsági tagként pedig Borbás
A közeli jövőben még hatékonyabb
Imréné képviseli a KDNP-t. Mis- szervező munkával szeretnék a KDkolcon háromtagú KDNP-frakció NP-t megyei szinten megerősíteni, s
működik a Fidesszel szövetségben, ugyancsak elmélyíteni a szövetséget
a frakció vezetője Molnár Péter, aki a Fidesz helyi és megyei vezetőivel,
egyben bizottsági elnök is, de továb- hiszen ez lehet az ismételt választási
bi két, KDNP által delegált külsős siker záloga 2018-ban a Borsod-Ababizottsági tag dolgozik a miskolci új-Zemplén megyei választókerüleközgyűlés mellett. A fentieken túl öt tekben.
kereszténydemokrata önkormányzaA KDNP miskolci szervezetéről
ti képviselő és egy alpolgármester szóló beszámolót a Hazánk 2017.
tevékenykedik megyeszerte. Sója februári számában olvashatják.

„Soha más pártnak nem voltam
tagja, csak a KDNP-nek, immáron 25 éve” – kezdi beszélgetésünket Sója Szabolcs, a KDNP Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnöke,
aki 1994–2010-ig a megyei közgyűlés tagja, két cikluson keresztül
társadalmi megbízatású alelnöke
volt – és aki az elmúlt két és fél
évtizedben sem adta fel orvosi hivatását, s jelenleg is családorvosként szolgálja a helyiek egészségét Tállyán. „Bencés diák voltam,
családi és egyéni meggyőződésből
sem választhattam mást, csakis a
KDNP-t” –mondja. „Kezdetben 100
alapszervezetünk volt a megyében,
és 1994-ben – az MSZP mögött – a
második legerősebb párt voltunk”
– emlékezik a hőskorra. „Később
Orbán Viktor Miskolcon felajánlotta, hogy a FIDESZ, a KDNP és az
MDF fogjon össze a választásokra
és 1/3-1/3 arányban részesüljenek
az elnyert helyeken. A felajánlott
lehetőséget elfogadtam és azonnal
kezet adtam rá, melyet lefényképeztek, és a párt akkori vezetői másnap
már küldték a fegyelmi tárgyalásra a meghívót. Megyénkben nagy
meghasonlást és kárt okoztak a kizárások” – emlékezik a húsz évvel
ezelőtti válságos időkre Sója Szabolcs. De hamarosan bizakodásra
okot adó események történtek. „Sohasem fogom elfelejteni az ún. fővárosi estéket, amelyre munka után
rendszeresen hívott Harrach Péter
mint akkori fővárosi képviselő.
Milyen jó érzés volt együtt üldögélni és gondolkodni a jelenlévőkkel,
akiknek köszönhetően végre helyes
útra terelődött a kereszténydemokrácia jövője a Magyar Kereszténydemokrata Szövetségen keresztül, a
Fidesszel együttműködésben. Senki
sem volt türelmetlen a jelenlévők
közül: Isépy Tamás, Surján László,
Latorcai János, Harrach Péter, Nógrádi László, Rubovszky György és
Varga Laci bátyánk, vagy épp Harangozó Bertalan Szombathelyről.
Ugyancsak ilyen éjszakába nyúló
beszélgetéseket folytattunk Varga László képviselői irodájában.”
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
kereszténydemokraták és a Fidesz
közötti együttműködés már ebben
az időben, az elsők között, egy időközi választáson testet öltött. Majd
folytatódott 1998 után itt is, amikor
Fónagy János és Sója Szabolcs személyében fideszes, illetve kereszténydemokrata alelnököt választott
A KDNP Protestáns Műhelyének tagjai Golopon
a megyei közgyűlés.
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Az új év első gondolatai még az óévhez nyúlnak vissza, hiszen az új évről
még keveset tudhatunk. A leggondosabb előrelátás ellenére is még csak
néhány határidő árulkodik az előttünk
lévő időről. A jövő bár tervekkel teli,
mégiscsak ismeretlen. Remény és kétség: kéz a kézben. Ingoványos talajon
járunk, ha a jövőről beszélünk, hiszen
ezek emberi számítások, a sorsunkat
csak a múltunkra építve tervezhetjük,
de a magunk és közösségeink sorsát
mégsem uraljuk.
1914 nyarán még senki sem gondolta, hogy több tíz millió emberi életet
követelő világháború vet véget a „boldog békeidőknek”. Száz éve ki merte
volna elképzelni a trianoni határokat,
amelyek aztán máig hatóan okozói
csonkaságunknak, nemzeti-közösségi
létünk nyomorúságainak. De csak az
elmúlt években is, bár tudtuk, hogy
Ukrajnát milyen törésvonalak szabdalják, gondoltuk volna, hogy egy szomszédos országban több ezer áldozatot
követelő háború bontakozik ki? Bár
tudtuk, hogy a Közel-Kelet állami keretei felbomlottak, a globális felmelegedés és túlnépesedés itt és Afrikában
drámai méreteket öltött, ki gondolta
volna 2015 első napjaiban, hogy az év
legfontosabb témája nem a sok megoldásra váró hazai feladat, hanem az illegális bevándorlás lesz, amely valóban
felülír mindent, hiszen egész civilizá-

ciónkat, életmódunkat veszélyezteti.
Gondoltuk volna, hogy a magyar kormány előrelátó és józan helyzetfelismerése és megoldási javaslatai egyesítik a magyar társadalmat, hiszen ebben
a kérdésben vitán felüli a konszenzus,
majd a visegrádi országokat és Közép-Kelet Európa majd valamennyi országát, Ausztriát is beleértve? Nyilván
a közös történelmi tapasztalat miatt is.
Miközben Európa nagyra tartott politikai vezetői suta és ostoba válaszokat
adnak, hány ártatlan embernek kell
még meghalnia a kijózanodásig? Gondoltuk volna, hogy a Közel-Kelet en�nyire közel van, és a globális probléma
már nálunk jelentkezik?
A jelenben is sok mindent tudni vélünk, a jövőt mégsem tudjuk és
uraljuk. Jogosak tehát a félelmeink.
Egyéni jövőjéért – a sors szabta kereteken belül – mindenki maga felel.
Bár közösségeink jövőjét sem uraljuk,
felelősséget értük vállalhatunk. Ezért
az előttünk álló évben is a közösségépítés, a helyi összefogás erősítése
lesz a legfontosabb feladatunk, hiszen
csak a közösségek hite és ereje jelenthet védelmet a jövő veszélyeire és
kihívásaira. Ebben volt a legnagyobb
a pusztítás az elmúlt száz évben a trianoni csonkolástól a kommunizmus
mindent szétverő és ellenőrző gyakorlatán át a mai kor önző, az egyén
„kiteljesedését” ösztönző céljáig. Kö-

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 –

zösségek építése a családtól a nem- mint stratégiai cél persze nem ment fel
zetig. A nemzet az a Teremtő szabta a mindennapi tevékenységek kötelme
keret, ameddig emberi cselekvőké- alól. Ezek közül a munkát emelem ki,
pességünk és felelősségünk terjedhet. hiszen „ha munka van, minden van”.
Megjelent
Ferenc
Mindig gyanút keltő, amikor valaki az A munka anyagi természete
fontos,
pápa Laudato si´
egész emberiséget szereti, de a család- de legalább ilyen fontos az
emberi
kezdetű
enciklikája
járól, a körülötte lévőkről, a népéről
méltóság megőrzésében
betöltött szeA lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni kell
megfeledkezik. Az egész emberiséget repe. Elsősorban ettől fosztották meg
csak ezután, ezeken a közösségeken azokat a honfitársainkat, akik nem
keresztül lehet helyesen szeretni. A élhették át a munka emberformáló
nemzeti közösség építésének sajátos erejét és generációk a segélyezés megés szép formái – ebben polgármester alázó helyzetében nőttek fel. A munkollégák bizton egyetértenek velem ka becsületének helyreállításában a
–, amikor egy település, egy táj, egy közmunka szerepe vitathatatlanul
megye közösségét építhetjük. Az én pozitív, de tovább kell lépnünk! Tutisztem az ezeréves hagyományokra datosítanunk kell, hogy a közmunkás
visszatekintő megyei, helyi közösségi bére mások adójából származik, ezért
tudatok építése, mert hiába minden is, de anyagi biztonságuk, jólétük érromboló szándék, ezek megmaradtak dekében is segítenünk kell, hogy ők is
és erősítenek bennünket. Megyénk- ki tudjanak lépni az elsődleges munben legalább háromfélén. Szabolcsi, kaerőpiacra.
szatmári és beregi formában és ízben,
Az új év kezdetén kívánom, hogy
nem elegyíthető és összekeverhető egyéni és családi boldogulását minmódon, és ez így helyes! Meggyőző- denki a munka révén találja meg, ez
désem szerint ezek a helyi közösségi tud csak igazi értelmet és értéket adni
tudatok komoly felhajtóerőt képvisel- életünknek! Kányádi Sándor soraival:
nek, amelyek forintosítható gazdasági „Szaporodjon ez az ország Emberségerőforrást is jelentenek, egyben örö- be’, hitbe’, kedvbe’, s ki honnan jött,
met és vigasztalást is lelünk benne.
soha soha ne feledje.”
Ha közösségeink újjáépítésével előre haladtunk és ki tudtuk védeni az
A szerző a Szabolcs-Szatmár-Bereg
újabb veszélyeket, lesz megoldás a ba- Megyei Közgyűlés elnöke, a KDNP
jainkra, ha nem hagy alább a lelkese- Önkormányzati Tanácsának vezetődésünk és nem a könnyebb utat, a ké- je. Az írás eredetileg a Szabolcs Onnyelmet választjuk. A közösségépítés, line-on jelent meg 2017. január 2-án
FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Császár Zoltán:

Adóreformok 2017 – mindenki tehet egy lépést előre (2/2.)
Azokban az országokban, ahol az állam jövedelem-újraelosztó tevékenysége jelentős – ezek sorába tartozik Magyarország is –, az állami elvonások (adók,
járulékok stb.) és szubvenciók szabályainak módosítása a gazdasági kormányzat egyik legfontosabb eszköze. Kiterjedt adórendszerünk számos ponton kínál
lehetőséget a kormány társadalom- és gazdaságpolitikájának támogatására. A nemzetgazdasági tárca 2016-ban három „adócsomagot” is az Országgyűlés elé
terjesztett: májusban és októberben egy-egy nagyobb lélegzetvételűt, mely számos új jogintézményt vezetett be; majd decemberben egy rövidebbet, amely
lényegében csak adómértéket csökkentett – és 2017 mellett már 2018-ra is figyel.
I. Pontosítás, kiegészítés. A
Hazánk előző, 2016. november-decemberi dupla számában jelent
meg cikkem első része. A kézirat
lezárásakor az egyes adótörvények
és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV.
törvény („októberi adócsomag”)
még zárószavazás előtt állt, az
egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CLXXXII. törvény
(„decemberi adócsomag”) még
törvényjavaslatként sem volt ismert, és a minimálbér, valamint a
garantált bérminimum pontos ös�szegét rögzítő jogszabály sem született meg (a módosítás irányát és
nagyságrendjét még csak a gazdasági kormányzat munkatársainak
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politikai nyilatkozataiból lehetett
megismerni).
Ezért, mielőtt rátérnénk a 2017es adóváltozások vállalkozókat,
vállalkozásokat érintő legfontosabb elemeinek tárgyalására, előbb
röviden pontosítani kívánjuk az
előző számban szereplő cikkben
leírtakhoz képest azóta megváltozott adatokat.
I/1. Minimálbér és garantált
bérminimum. A Magyar Közlöny 2016. december 15-én megjelent 2016/204. számában került
kihirdetésre a Kormány 430/2016.
(XII.15.) Kormányrendelete, amely
a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) és a garantált bérminimum összegét 2017-re és 2018-ra
is megállapítja. Havi bér alkalma-

zása esetén a minimálbér összege 2017. január 1-jétől 127.500 Ft
(2016: 111.000 Ft), a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy
középfokú szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum összege pedig 161.000 Ft
(2016: 129.000 Ft) a kormányrendelet szerint.
Korábban nem megszokott módon ugyanezen jogszabály a 2018.
január 1-jétől hatályba lépő értékeket is definiálta – ezzel téve
teljessé a 40%-os bérfejlesztési
célkitűzést. A minimálbér 2018.
január 1-jétől 138.000 Ft-ra (2017:
127.500 Ft), a garantált bérminimum pedig 180.500 Ft-ra (2017:
161.000 Ft) emelkedik.
Tekintettel arra, hogy ezzel a

futó kormányzati ciklus végéig
ismertté váltak az összegek, érdemes röviden áttekinteni a minimálbér és a garantált bérminimum
2010 és 2018 közti alakulását. Az
következő táblázatból jól kiolvasható, hogy
- mind a minimálbér, mind pedig
a garantált bérminimum összege
mintegy kétszeresére növekszik a
második Orbán-kormány hivatalba
lépésétől a harmadik ciklus végéig
(a minimálbér esetében ez a növekedés 87,76%-os, a garantált bérminimumnál pedig 101,68%);
- az irányadó személyi jövedelemadó-mérték legalább (a 2018-as
adat még bizonytalan) kettő százalékpontot csökken ugyanezen időszak alatt;
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Felelősek vagyunk a

rendezett társadalom
- az inf láció rendre
néhány száalakításáért
zalékon
maradt
az
elmúlt
években
Fontos
az
érdemibb
édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés
kapcsolattartás éves adat),
(2016-ra még nincsen
sőt a rezsicsökkentés 2014-re és
2015-re negatív inf lációs adatot (def láció) eredményezett. Az
inf láció kumulált hatása 2010. január 1-jétől 2015. december 31-ig
16,8%-os fogyasztóiár-index emelkedést jelentett;Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
- összefoglalóan
elmondható,
kezdetű enciklikája
hogy
a (bruttó)
minimálbér és gami környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
rantált bérminimum emelkedése,
valamint az adómérték csökkenése is a nettó jövedelem folyamatos
emelkedését jelentik, amely (nominális) emelkedés reálértékét a mérsékelt inf lációs hatás alig rontja.

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

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

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

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

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 –

Év
2010*
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

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 –

Minimálbér
73 500
100,00%
78 000
106,12%
93 000
126,53%
98 000
133,33%
101 500
138,10%
105 000
142,86%
111 000
151,02%
127 500
173,47%
138 000
187,76%

a munkáltatóknak a béremelések
mértékénél alacsonyabb, 20%nyi (2017), majd 10%-nyi (2018)
bérköltség-növekedést kell kigazdálkodniuk a legalacsonyabb jogszerű bérszinten foglalkoztatott
dolgozók tekintetében – a járulékcsökkentés jelentette megtakarítást azonban minden munkavállalójuk (így a legjobban kereső
felsővezetők) vonatkozásában is
élvezhetik. A két változás, a minimálbéremelés és a járulékcsökkentés eredője – az egyes vállalatok bérpolitikájától függően
– adott esetben nettó megtakarítást is jelenthet. Olyankor például, amikor a nem minimálbéresek

Garantált bérminimum Adómérték
89 500
100,00% 17% / 32%
94 000
105,03%
16%
108 000
120,67%
16%
114 000
127,37%
16%
118 000
131,84%
16%
122 000
136,31%
16%
129 000
144,13%
15%
161 000
179,89%
15%
180 500
201,68%
?

*: a 2010. január 1-jei állapotot
tekintjük bázisadatként; a minimálbér, a garantált bérminimum és
az inf láció alatt feltüntetett százalékos adatok 2010-hez képest mért
bázisviszonyszámok.
**: az inf láció adatainak forrása a Központi Statisztikai Hivatal
(www.ksh.hu)
I/2. A járulékcsökkentés hatásai. Ígéretének megfelelően a
kormány a munkáltatók által fizetendő szociális hozzájárulási adó
(SZOCHO) csökkentésével kompenzálta a munkáltatókat a minimálbér-emelés jelentette költségnövekedésért cserébe. A korábban
emlegetett 4 százalékpont helyett
a decemberi adócsomag 2017-től
végül 5 százalékponttal csökkentette a SZOCHO mértékét, 27%ról (2016) 22%-ra. Ugyanez a tétel
2018. január 1-jétől már csak 20%
lesz: a két év alatt 40%-os garantáltbérminimum-emelés tehát
mindösszesen 7 százalékpontos
járulékcsökkentéssel jár együtt (a
jelenleg kihirdetett módosító törvények értelmében).
Ahogy az alábbi diagrammon
is látható, a bérköltség összetevői közül legmeredekebben a
nettó bérkomponens növekszik:

Infláció**
4,9%
104,9%
3,9%
109,0%
5,7%
115,2%
1,7%
117,2%
-0,2%
116,9%
-0,1%
116,8%
n.a.
n.a.
?
?
?
?

bértömege jóval nagyobb a minimálbéresekénél; vagy ha a vállalatnál eleve a legkisebb bérnél
magasabb keresettel rendelkeznek
az alkalmazottak, a vállalkozás
többet spórolhat a SZOCHO csökkentése révén, mint amennyivel
többe kerülnek dolgozói a minimálbér emelkedése miatt.
A SZOCHO csökkentésével összhangban csökken az egészségügyi
hozzájárulás (EHO) mértéke is. Az
egyes meghatározott juttatásokat,
a reprezentáció célú költéseket és
2017-től a cafetériaelemek többségét terhelő munkáltatói teher 27%
helyett 22%, 2018-tól pedig ennek
mértéke is 20%-ra csökken. Mind
az EHO-t, mind pedig a változatlanul 15%-os személyi jövedelemadót a jövedelem 1,18-szorosára
kell felszámítani 2017-től (2016ban még 1,19 volt ez a szorzó).
Ezek alapján a Széchenyi-pihenőkártya és a nettó 100.000 Ft készpénz (ún. bérenkívüli juttatások)
teljes közterhe 2017-tól 34,22%
(2016-ban: 34,51%); a többi „természetbeni juttatás” után pedig
2017-ben 43,66%, 2018-tól 41,3%
közterhet kell fizetnie a juttatónak
– ami jelentős könnyítés a 2016-os
szinthez (49,98%) képest.

Bérköltség összetétele garantált bérminimum mellett
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2017
Munkavállalói terhek (33,5%)

2018
Munkáltatói terhek (28,5%->21,5%)

Jövedelemtípusok közterhei
Bér közterhe a nettó bérhez viszonyítva
Béren kívüli juttatás közterhe
Egyes meghatározott juttatás közterhe

A 2016 utolsó napjaiban elfogadott
módosítások értelmében tehát csökken a bérek adóterhelése. Míg 2016ban a bruttó módon meghatározott
bér 62%-át tették ki az adók, 2017ben már csak 57%-át, 2018-tól pedig
55%-át fogják. Ezzel összhangban
változik az „adóék” is. 2016-ban
alig több mint a felét (51,75%) vihették haza a magyarok nettó kereset formájában annak az összegnek, amennyibe foglalkoztatásuk
összesen került. 2017-ben az adóék
53,87%, 2018-ban pedig 54,73%.
II. Vállalkozások. Cikkünk további részeiben a kisvállalkozókat
és a nagyvállalatokat érintő legfontosabb változásokkal foglalkozunk. A 2016-ban elfogadott adócsomagok eredményeként hatályba
lépett szabályváltozások egyfelől
a versenyképesség növelését, másfelől pedig az adóbürokrácia csökkentését és a gazdaságfehérítést
célozzák a vállalkozások életében.
A versenyképesség növekedése
adócsökkentést is jelent.
II/1. Társasági adókedvezmények, adómentességek. Elsősorban a termelő, és így jelentős
energiafalhasználó vállalkozások
profitálhatnak abból a társasági
adókedvezményből, amelyet azok
a vállalkozások kaphatnak, amelyek energiafelhasználásuk hatékonyabbá tétele érdekében beruházást valósítanak meg. Emellett
társaságiadó-kedvezményben részesülhetnek az innovatív, korai
fázisú vállalkozásokat („startup”)
támogató befektetők is. A vendéglátóipari szektor erősítését célozza
– és alighanem gazdaságfehérítő
célzatú is –, hogy kedvezményt
érvényesíthetnek azok a vendéglátóhelyek és azok a vállalkozások,
amelyek élőzenei szolgáltatást
vesznek igénybe.
Nagy segítség lehet a folyamatos munkaerőhiánnyal küzdő ágazatokban, hogy az adócsomagok
számos adómentességet vezettek
be a munkavállalók mobilitásának elősegítésére. Mobilitási célú
lakhatási támogatás jogcímen a
munkáltató a foglalkoztatás kezdetétől akár 5 éven át adómentesen
járulhat hozzá dolgozója lakbéréhez: az első és második évben a
minimálbér 40%-áig, a harmadik
és negyedik évben a minimálbér
25%-áig, az ötödik évben pedig a
minimálbér 15%-áig terjedő ös�szeg kezelhető adómentesen. A
támogatás feltétele, hogy a munkavállaló határozatlan időtartamra
szóló és legalább heti 36 óra munkaidejű munkaviszonyt létesítsen;
valamint hogy állandó lakóhelye

2016
93,23%
34,51%
49,98%

2017
85,71%
34,22%
43,66%

2018
82,71%
34,22%
41,30%

és a munkavégzés helye legalább
60 km-re legyen egymástól, vagy
a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye közötti, naponta, tömegközlekedési eszközzel történő
oda- és visszautazás ideje a 3 órát
meghaladja.
További mobilitási célú kedvezmény, hogy a saját gépjárművel
munkába járók a korábbi 9 Ft helyett 2017-től 15 Ft amortizációs
átalányköltséget számolhatnak el
munkáltatójuk felé. Gyermekvállalás után munkába visszatérő édesanyák számára jelenthet segítséget,
hogy a 2017. január 1-jétől a vállalatok csökkenthetik adóalapjukat
(elismert költség) a munkahelyi
bölcsőde üzemeltetésével kapcsolatosan felmerült költségeikkel,
ráfordításaikkal.
II/2. Nyereségadó. A társasági
adóalany cégek és a vállalkozói
jövedelemadó (VSZJA) szerint
adózó egyéni vállalkozók jövedelemük után 2017-től egységesen
9% nyereségadót kötelesek fizetni. 2016-ig az adóalap (módosító
tételekkel korrigált pozitív vállalkozási eredmény, nyereség) 500
millió Ft-ig terjedő részét 10%, az
afeletti részt pedig 19% nyereségadó terhelte. A harmadik, decemberi adócsomag megszüntette a
sávos adózást, és egységesen 9%ra csökkentette az adómértéket. A
módosítás szándékát személyesen
Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a Budapesten rendezett
Regionális Digitális Konferencián
novemberben.
A nyereségadó csökkentésének
legnagyobb nyertesei azok a multinacionális vállalatcsoportok, melyek magyarországi leányvállalatai kiemelkedően nyereségesek, ők
ugyanis a félmilliárdot meghaladó
profitrészük után 10% adót takaríthatnak meg. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter várakozásai szerint mintegy 145 milliárd
forint maradhat az adócsökkentésnek köszönhetően a vállalkozásoknál. Ennek nagyrészét vélhetőleg
azok a nagyvállalatok realizálnák,
amelyek a minimálbér emelésének terheit is elszenvedik – így a
nyereségadó csökkentése szintén a
béremelés hatása ellensúlyozásának (is) tekinthető. Emellett az európai összehasonlításban is rendkívüli alacsony adómérték növelheti
Magyarország versenyképességét a
külföldi működőtőke-beruházásokért (FDI) folytatott regionális versenyben is, amitől további munkahelyteremtő beruházásokat, és így
a gazdaság fejlődését remélhetjük.
►►
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II/3. KKV-k, kisadózók. 2013-tól
választható két egyszerűsített adminisztrációjú adózási mód, a kisadózó
vállalkozások tételes adója (KATA)
és a kisvállalati adó (KIVA). A 2017es és a 2018-as adótörvény-változásokkal a gazdasági kormányzat
tovább fokozza ezen adózási módok
előnyeit.
A KIVA nyereségadózási mód
legfőbb előnye, hogy a KIVA megfizetésével az adózó mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási
adó, és a szakképzési hozzájárulás
fizetési kötelezettsége alól. Ez egyfelől adminisztratív egyszerűsítést,
másfelől pedig adott esetben költ-

ségmegtakarítást is jelent (ez utóbbi lehetősége, az optimális adózási
mód megválasztása minden vállalkozás esetében eseti mérlegelést,
kalkulációt igényel). Mindezen lehetséges előnyök ellenére a KIVA
mindmáig nem tett szert széleskörű
népszerűségre, a gazdasági kormányzat várakozásaihoz mérten
kevés vállalkozás választja. Ezért
2017-től a jogalkotó szélesebbre tárta
a választhatóság kapuját: 500 millió
helyett már 1 milliárd Ft bevételig,
25 helyett már 50 fő alkalmazottig
térhet át a vállalkozás KIVA hatálya
alá. Az adócsökkentési kurzus a KIVA-t is érinti: a 2013 és 2016 között

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a

társadalom
16%-os adómérték 2017-től 14%-ra, tó, hiszen 6 millió forintrólrendezett
12 millialakításáért
2018-tól pedig 13%-ra mérséklődik.
óra emelte azt a bevételi értékhatárt,
Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
Más a helyzet a KATA adózási ameddig a tételesadó megfizetésével
módnál, hiszen a mindösszesen ha- a teljes adókötelezettség teljesítettvonta 50 (vagy 25) ezer forint fize- nek tekinthető (optimális esetben
tési kötelezettséggel járó, átalány 5% effektív adóteher). Arra azonban
jellegű tételes adó már bevezetése- érdemes felhívni a KATA szerint
kor széles körben terjedt el (főleg adózók figyelmét, hogy 2017-től az
egyéni vállalkozók választották). alanyi adómentesség választhatósáEnnek oka, hogy az lehető legegy- gának bevételi értékhatáraMegjelent
(8 Ferenc
milpápa Laudato si´
szerűbb adminisztráció (elegendő a lió Ft) eltér a tételes adóval
fedezett
kezdetű
enciklikája
bevételek nyilvántartása, költségelKATA bevételi
értékhatártól
(12
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
számolásra nincsen lehetőség) mel- millió Ft).
lett az effektív adóterhelés is igen
kedvező volt: optimális esetben csak
A szerző jogász, közgazdász,
10% a bevételekre vetítve. Ezt tette
a KDNP zalaszentgyörgyi
2017-től még kedvezőbbé a jogalkoszervezetének elnöke

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

FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

Gaal Gergely:

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 –

Márton Áron Emlékév 2016

„A hívő embernek Isten gyermekét
és saját testvérét kell meglátnia embertársában, akkor is, ha másképpen
gondolkozik, mint ő, más nyelvet beszél és talán mások a vágyai és célkitűzései. Erre is sokszor rámutattam,
amikor tanítottalak titeket és búcsúzóban ismét kérlek, tiszteljetek és szeressetek minden embert, elsősorban
azokat, akikkel együtt éltek. Csak
úgy fogjuk elkerülni a még mindig fenyegető háborús veszedelmeket, úgy
fogjuk megtalálni az egyetértést és
igazi békességet, ha őszinték vagyunk
egymáshoz, nem félünk egymástól és
kölcsönösen segítjük egymást életfeladataink teljesítésében.”
(Márton Áron 1980-ban, püspöki
tisztségről való lemondásakor elhangzott gondolatai)
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 2016-ra Márton
Áron-emlékévet hirdetett a szentéletű
erdélyi püspök születésének 120. évfordulója alkalmából. Az Áder János köztársasági elnök és Jakubinyi György
gyulafehérvári érsek fővédnökségével
megvalósult Márton Áron Emlékév
kiemelt célja volt, hogy a püspök életművét minél szélesebb körben ismertté tegyük, személyét bemutassuk és
példaként állítsuk a magyarság egésze
számára és a nagyvilág is többet tudjon
róla, mint korábban, nevének hallatán
minél több jóérzésű és hazáját szerető
magyar emberben tisztelet és büszkeség ébredjen.
Az egész éves programsorozatban
kiállítás-megnyitókkal, konferenciákkal, kulturális programokkal, ifjúsági
táborral, zarándoklatokkal, szentmisékkel és más eseményekkel igyekeztünk hozzájárulni ehhez.
Az Emlékév programsorozatának
legtöbb helyre eljutó eleme a püspök
életét a csíkszentdomokosi Márton
Áron Múzeum anyagára támaszkodva
bemutató vándorkiállítás. A kiállítás
összesen mintegy 80 helyszínen, kültéri és beltéri változatban volt látható.
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A kiállítás Krakkóba is eljutott. Az első sorban balra a szerző, Gaal Gergely
A Kereszténydemokrata Néppárt helyi szervezetei közül sokan aktívan
bekapcsolódtak a programokba, az
ország számos pontján kereszténydemokrata szervezésben valósulhatott
meg a kiállítás bemutatása.
A tárlat anyagát az eredeti magyar
mellett lefordíttattuk román, lengyel,
angol, olasz és spanyol nyelvre, így a
nagyvilág különböző pontjain is bemutathattuk. A Kárpát-medencén túl
Bukarest, Róma, Brüsszel, Washington, Bécs, Innsbruck, New York, Buenos Aires is szerepelt a helyszínek
között. A szervezők becslése szerint
a Márton Áron Emlékév jegyében
szervezett eseményekbe tízezernél is
többen kapcsolódhattak be világszerte. Szintén sok ezer helyre eljuthattak
az Emlékév során megjelent, a püspök
életét bemutató életrajzi, történelmi
és lelkületi jellegű, magyar, olasz és
angol nyelvű nyomdai kiadványok
(füzetek, kiskönyvek, imaképek) valamint Maksay Ágnes filmje a boldoggá avatási eljárás folyamatáról.
A boldoggá, ill. szentté avatás egyik
feltétele egyébként a szentté avatásra
váró személy széles körű tiszteletének
igazolása. Úgy gondolom, ebben a
tekintetben az Emlékév kapcsán mindenképpen vannak nagyon komoly,

felmutatható eredmények. Számunkra pedig egyértelmű, hogy akik nyitott szívvel megismerik Márton Áron
életét, azok már most is szentként tisztelik.
Az Emlékév során megvalósított
megemlékezésekhez számos szervezet és intézmény csatlakozott. Különböző rendezvényeken, fesztiválokon
is megjelentünk. Részt vettünk Krakkóban az Ifjúsági Világtalálkozón,
Tusványoson, a Kolozsvári Magyar
Napokon, a Nagyváradi Szent László
Napokon, a Vásárhelyi Forgatagon és
sok más rendezvényen. Tudományos
konferenciák zajlottak Csíkszentdomokoson, Bukarestben és Washingtonban. Az Emlékév szervezéséhez
rendelkezésre álló forrásokból zarándokbuszok indítását támogattuk
Krakkóba, Gyulafehérvárra és más
helyszínekre. A diaszpóra magyarsága számára szervezett megemlékezések szervezésébe bevontuk a Kőrösi Csoma Program ösztöndíjasait
is, segítségükkel és a Petőfi Program
ösztöndíjasainak segítségével a nagyvilág számos pontjára eljutott a szentéletű püspök emléke.
Összességében tehát az emlékév
fő célkitűzése, Márton Áron életművének szélesebb körű megismerte-

tése terén egyértelműen sikeresnek
mondható a programsorozat, és talán
ahhoz is hozzájárulhattunk, hogy
Márton Áron püspök élete minél többünk számára követendő példává,
gondolatai és lelkülete irányt adóvá
válhasson.
Az Emlékév a szervezők számára
is megannyi felemelő lelki és hazafias élményt jelentett, különleges volt
szinte mindegyik rendezvényen megtapasztalni a szentéletű püspök iránti
tiszteletet és érdeklődést. Az események közül kiemelendő a februári
csíkszeredai nyitó-eseménysorozat, a
pünkösdi csíkszeredai szoboravatás,
az augusztus végi csíkszentdomokosi
ifjúsági tábor és tudományos konferencia, valamint a püspök halálának
évfordulóján, szeptember 29-én lezajlott ünnepi szentmise, amelynek
keretében Márton Áron újratemetésére is sor került a gyulafehérvári
székesegyházban. A rendkívül felemelő és megható eseményen több
mint kétszáz pap és egyházi főméltóság koncelebrált, és zarándokok
ezrei töltötték meg a templomot és az
előtte lévő teret. Nem csak Erdélyből,
hanem felhívásunkra a Kárpát-medence szinte minden tájékáról érkeztek résztvevők. Rendkívüli élmény
volt ez alkalommal megtapasztalni a
Márton Áron püspök személye iránti,
ma is élő különleges tiszteletet.
Márton Áron életének bemutatását
az Emlékév hivatalos lezárása után
is szeretnénk folytatni. Vannak még
tervek, kezdeményezések, amelyeknek megvalósítására az Emlékév lehetőségei nem voltak elegendők, de a
közeljövőben szeretnénk megvalósítani, segíteni ezeket. A püspök életét
bemutató vándorkiállítás anyaga pedig nem veszít aktualitásából, szeretnénk azt továbbra is eljuttatni minél
több helyre.
A szerző a Márton Áron Emlékév
Programbizottságának elnöke, a
KDNP adminisztratív vezetője
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édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Rétvári Bence:

Demokrata politikus diktátort
nem éltethet
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 –

Fidel Castro halálhíre után meglepő
Ferenc
nyilatkozatokat Megjelent
hallhattunk
mind világpápa Laudato si´
szerte, mind Magyarországon,
főleg balkezdetű enciklikája
oldali
politikusoktól.
Pár hete föltettük
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
a kérdést a parlamentben is, hogy hány
Fidelt dicsőítő Havas Szófia van még az
MSZP-ben. Azt hiszem, ez a kérdés aktuálisabb, mint valaha. Úgy gondolom, nem
demokrata az, aki Castróra és rendszerére
egyfajta nosztalgiával emlékszik vissza.
Óriási kegyetlenségeket követett el Fidel
Castro, hozzáállása egy demokratikus politikus számára elfogadhatatlan. 1968-ban
a prágai tavaszt, egy velünk szomszédos
országnak az ’56-os forradalomhoz hasonló lázadását a kommunista és szovjet
diktatúra ellen például így kommentálta:
imperialista kampány, amit Csehszlovákiában szerveznek, és Kelet-Európa más országában is ezt teszik, pedig az imperialisták háborús gyújtogatók. Így minősítette a
cseh népnek, a szlovák és cseh embereknek
a közös szabadságküzdelmét. De hát a saját hatalomátvétele sem volt más, hiszen öt
évvel a hatalomátvétele után már senki sem
volt életben körülötte, akikkel korábban a
hatalmat megszerezte. Nemcsak a korábbi
rendszer embereit állították nagyon rövid
úton forradalmi törvényszékek és kivégzőosztagok elé, hanem folyamatosan, saját regnálása alatt is igyekezett minél több
másként gondolkozót eltenni láb alól.
A múlt hét végén emlékeztünk a gulág
áldozataira, itt a parlamentben is a hét
elején, a hét végén pedig több megemlékezésen, emlékműavatáson. Nos tehát,
nemcsak a gulágok léteztek, Kubában az
UMAP táborokba 30 ezer nemkívánatos
embert száműzött Castro. Ebben voltak
persze egykori tőkések, önkéntes közmunkát megtagadók, homoszexuálisok,
Jehova tanúi, katolikus papok, protestáns
lelkészek vagy bármilyen más másként
gondolkodók. 1970-re a kivégzések száma
elérte a legalább az ötezret, az 1997-ig pedig – a becslések szerint – már 15-17 ezret, de mint minden diktatúra esetében, itt
is valószínűleg csak évekkel később fogjuk megtudni a valóságot. És ezt a Castrót
éltetik ma sokan Facebook- és egyéb bejegyzéseikben!
A földreformnak nevezett változásokkal
termelőszövetkezetekbe
kényszerítette
ugyanúgy az ottani gazdálkodókat, mint
ahogy Magyarországon történt. Államosított minden privát vagyont. 500 ezer
kubai menekült el Floridába és körülbelül
másfél millió összesen a világ különböző
országaiba. 1962-ben pedig sikerült majdnem egy harmadik világháborút is kirobbantani a kubai rakétaválság mentén. Ennek ellenére –ha megnézünk pár külföldi
hozzászólást –, Justin Trudeau kanadai
miniszterelnök például nagy romantikával
gondol vissza rá. Juncker elnök sem elítéli, hanem azt mondja, hogy sokak számára

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

hős volt Fidel Castro. Obama elnök szerint is óriási hatása van, amit majd később
ítél meg a világ. Mogherini EU-külügyi
főképviselő is azt nyilatkozta, hogy elszánt ember volt és történelmi alak. Nos,
látjuk, mennyire elszánt: tízezrével, de lehet, hogy százezrével végeztette ki saját
honfitársait!
Gréczy Zsolt DK-s szóvivő és Horváth
Csaba sem tudta megállni, hogy ne nyilatkozzon: romantikusan gondoltak vis�sza arra az időre, amikor még gyermekként integettek zászlóval Fidel Castrónak.
Horváth Csaba például úgy gondolja,
hogy Che Guevarával már egy mennyei
bodegában szívják együtt a szivarokat. Ez
az a hozzáállás demokrata politikusoktól
elfogadhatatlan a világon! Akik ezeket a
romantikus bejegyzéseket írják, nézzenek
azok hozzátartozóinak a szemébe, akiket
kivégeztetett politikai okokból Castro, nekik próbáljanak ilyen kedélyes megjegyzéseket tenni! Elfogadhatatlan az a kettős
mérce, hogy ha valaki ugyan diktátor,
de baloldali, akkor számára, úgy látszik,
több minden megengedhető, akár több tízezer honfitársának legyilkolása is.
Emlékezhetünk arra, hogy hány polgárháborút támogatott a dél-amerikai
térségben. Saját országát tönkretette,
gazdaságilag lefagyasztotta, a szabadságjogaitól az embereket megfosztotta,
és ahogy mondtam, milliószámra menekültek el az országából. Azt hiszem, hogy
azoknak a politikusoknak, akik Magyarországról írnak ilyeneket, még inkább el
kellene gondolkozni, hiszen mi Kelet-Európában pontosan láttuk, hogy mit jelent
a kommunista diktatúra alatt élni. Senki
sem mondhatja azt, hogy nincsenek közvetlen információi, nincs közvetlen tudás
arról, hogy mit jelent kommunista diktatúra alatt élni, ezért elfogadhatatlan Fidel
Castrónak bármifajta éltetése. Akik fejet
hajtanak – akár a képzeletbeli ravatalánál
is – Fidel Castrónak, és egyfajta romantikával gondolnak vissza az ő időszakára,
azok kiiratkoznak a demokratikus politikusok sorából, mert demokratikus politikus diktátort nem éltethet. De úgy látszik,
hogy Magyarországon a baloldalnak még
mindig fontosabb, hogy valaki baloldali,
mintsem hogy demokrata legyen. Éppen
ezért egy diktátort is romantikus jelzőkkel
tudnak illetni, nosztalgiáznak az ő idejének az éveire, csak azért, mert baloldali
volt, és nem érdekelte őket, hogy diktátor
volt. Ezek szerint még nagyon sok Havas
Szófia üldögél az MSZP, a DK és a többi
baloldali párt soraiban!
A szerző az Emberi Erőforrások
Minisztériuma parlamenti államtitkára, a KDNP alelnöke. Az írás a 2016.
november 28-án elhangzott országgyűlési
felszólalás szerkesztett változata.

11

Viaticum
spiritualis
/ lelki útravaló 2017-re a
23. zsoltár alapján
Még ha nem is tudnám,
hol talál majd nyugalmat lelkem
e gonosz időkben,
és ha arcomat sűrű homály borítaná el,
gond, csalódás, megrettenés felhője,
s ha napszálltakor is nyugtalan lenne a szívem,
tudom, tudom,
hiszem, hiszem,
Te fogsz akkor is majd
jótevő kezeddel
betakarni, megnyugtatni engem.
Irgalmad árnyékában rejtsd hát el életem,
mikor nem lesz már menedékem.
Jóságod legyen lelkem védőpajzsa,
sebeimre gyógyír Igéd balzsama.
Mert ha Kelet felé megyek, ott vagy,
ha Nyugat felé, ott is észreveszlek,
ha Északon működsz, meglátlak Uram,
ha Délre fordulok, ott is látom áldó kezed.
Tied az életem kettőezer¬-tizenhétben,
mint volt kezdetben, s lesz a végen,
ha majd zarándokutamat itt bevégzem,
meghallván fenséges égi zenédet.
Hazahívó szelíd kérésed.
Addig is, és mindvégig ezt kérem:
Jó Uram, én Istenem,
nyugtasd meg magaddal
zaklatott szívem.
Háromszáz¬hatvanöt napon át,
reformációd öt évszázadán
csodálkozó,
kincseidért
hálás hittel.
S végig a végig,
míg alkotó utam kimérted
szépséges világod
magyar tájain.
Ámen.
Isten Lelke vezetésével írta: Békefy Lajos
a KDNP Protestáns Műhely külügyi titkára
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

IV. Károly, az utolsó magyar király koronázásának centenáriuma alkalmából tartottak szentmisét december 30-án Budapesten, a Mátyás-templomban. A
szertartáson Áder János köztársasági elnök mellett a kormány több tagja és a Kereszténydemokrata Néppárt vezetői is részt vettek.

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

Boldog IV. Károly életpéldája az
Istenbe vetett feltétlen bizalomra tanít
– mondta Erdő Péter bíboros, prímás,
esztergom-budapesti érsek. Erdő Péter homíliájában kiemelte: „akkor
emlékezünk méltón utolsó apostoli
királyunk koronázására, ha megújítjuk magunkban a közösségért vállalt
felelősséget és a bizalmat a gondviselő
Istenben, aki a mi életünket is az örök
boldogság távlatában szemléli”.
A bíboros felidézte: a száz évvel
ezelőtti ceremónia minden részletét
bonyolult protokoll határozta meg.
Az előkelő családok tagjai és a politikai vezetők egymás között kínos pontossággal rögzítették, hogy
kinek mi a feladata, mi a rangsor,
hogyan alakítsák ki a legapróbb
részleteket is. Az előkészületek leírását olvasva „szinte fáj a feszültség
a háborúba sodródott ország végső
erőfeszítései és az előkészületek túlérett cicomája között” – mondta.
A versengés és a pompa mögött
már ott rejtőzött a szomorúság és
a tragédia. Ezt IV. Károly jobban
látta, mint bárki más az ünneplők
közül. Erről tanúskodik az ünnepi
ebéd története is. A pohárköszöntők
elhangzása után ugyanis a király
véget vetett az ebédnek, a meg sem
kezdett ételeket pedig a város kórházaiba küldte a sebesült katonáknak
– ismertette a bíboros.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere köszöntőjében
hangsúlyozta: az Európát létrehozó, az Európai Uniót megalkotó
lelki és szellemi értékeket ma Közép-Európa nemzetei képviselik a
legerőteljesebben. Úgy fogalmazott: „napjainkban a közép-európai gondolat újjáéledésének
vagyunk tanúi. Megkötöttük és készek vagyunk megkötni a magunk
békéit, hogy a kommunizmus által
sújtott nemzetek szövetségre lépve
egymással elfoglalhassák méltó
helyüket a nemzetközi, az európai
színtéren”.
A száz évvel ezelőtti szertartás
helyszínén, a Budavári Nagyboldogasszony-templomban – közismert
nevén a Mátyás-templomban – megtartott szentmisén részt vett Áder
János köztársasági elnök, Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes, a
Kereszténydemokrata Néppárt elnöke; Harrach Péter, a KDNP alelnöke,
parlamenti frakcióvezető; Latorcai
János, az Országgyűlés kereszténydemokrata alelnöke, a KDNP országos választmányának elnöke;
Soltész Miklós államtitkár, a KDNP
alelnöke; Vejkey Imre országgyűlési képviselő, a KDNP Országos
Választmányának titkára és Lázár
János, a Miniszterelnökséget vezető
miniszter is.

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 –

Szír egyházi vezetővel tárgyalt
a miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök január 12-én az Országházban tárgyalást folytatott Mar Ignatius Joseph
III. Younannal, a szír katolikus egyház vezetőjével.
A tanácskozáson a legnagyobb
hangsúlyt az a kérdés kapta, hogy
Magyarország, illetve a nemzetkö-
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Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

zi közösség milyen támogatást tud
adni ahhoz, hogy az elmenekült
keresztények vissza merjenek térni
szülőföldjükre, és az alapvető életfeltételeik ismét biztosítva legyenek.
Az egyházi vezető Orbán Viktor miniszterelnök meghívására érkezett
Magyarországra.

S-JÚNIUS
Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

sődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
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