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Családi
Hatcsődvédelem
év alatt – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

850 ezer
új magyar
állampolgár

Nemzeti szuverenitásunkról
kapcsolattartás
is szól a kvótanépszavazás

Minden olyan politikai akciót meg
kell állítani, amely hatásköröket akar
elvonni a nemzetállamoktól – jelentette ki Orbán Viktor Tusnádfürdőn.
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért feA Bálványosi Nyári Szabadegyetelelős miniszterelnök-helyettes az Ifjúmen tartott előadásában a nemzeti
sági Kereszténydemokrata Szövetség
szuverenitás visszaszorítását az eunyári táborában a külhoni nemzetrérópai jogkörök javára az egyik legnaszek fontosságát hangsúlyozva elgyobb veszedelemnek nevezte. Hozmondta: a magyar államnak az célja,
zátette, hogy a hamis önértékelést
hogy a magyar nemzet fennmaradjon,
szintén be kell fejezni. Az angolok
javuljon a magyar emberek életmiunióból való kilépésével lezárult egy
nősége, de ez csak akkor lehetséges,
korszak, amely arról szólt, hogy az
ha minden nemzetrész megmarad. Ha
EU a világpolitika globális szerepbármelyik elvész, akkor az egyetemes
lője. Az EU ma regionális szereplő,
magyar nemzet csonkul meg és léte
és jó esetben arra képes, hogy a környezetében zajló eseményeket beválik kérdésessé.
folyásolja. Az előző napi müncheni ciális szempontok miatt megjelenő
A KDNP elnöke elmondta azt is,
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– Folytatás a 13. oldalon –

Gáboradta le.

Az emberek
döntő többsége
A lelki-szellemi
környezetszennyezés
ellen is védekezni kell

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 Európai
ügyvezető
alelnöki
zás: az
Unión
belül,státusz.
annak
–
Folytatás
a 4. oldalon
egyenjogú tagjaként szeretnénk
élni –
a közvetlen véleménynyilvánítás
demokratikus jogával egy olyan kérdésben, amely nemcsak az ország, de
az egész kontinens jövőjét meghatározhatja.
Összeállításunk a 10-11. oldalon

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

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

Tovább növelte támogatottságát
a Fidesz–KDNP
A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni

támogatja a kormányzati
intézkedéseket

hazánk
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
a vezet a Fidesz–KDNP-pártszövetség,
Továbbra ismellett
biztosan
teremett világ védelmét hangsúlyozta.
amely az abszolút többség határán mozog – derül ki a Tárki a

legfrissebb, júliusi második felében végzett pártpreferencia-kutatásának eredményeiből.
kdnp.hu
és szociális területen végrehajtott béremeJúliusban a teljes népesség körében a Fidesz–KDNP 3 százaléklések,
valamint
a
családi
adókedvezmény
ponttal
növelte népszerűségét áprilishoz képest: a kormánypártok
A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremA
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növelésének
támogatottsága
a
teljes
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27-ről 30 százalékra emelkedett.
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magyar
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belül.
A
többség
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százalék)
A
pártválasztók
körében is erősödött a Fidesz–KDNP: 47-ről 49
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vésége támogatja az olyan fontosabb kor- egyetért a bevezetett lakástámogatási progszázalékra, vagyis gyakorlatilag minden második pártot választadelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
mányzati intézkedéseket, mint például a rammal, 89 százalék helyesli a lakásépítés
ni tudó szavazó a kormánypártok oldalán áll.
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
UJ.KATOLIKUS.HU
lakástámogatási program bevezetése, az áfájának csökkentését, 77 százalék pedig a
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FORRÁS: KDNP.HU, MTI

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
Hazank.indd 1

egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon
2016.08.17. –14:22:37
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Kormány

A kereszténység megőrzésén múlik Európa jövője

Eredményes harc a hamis gyógyszerek ellen

A kereszténység megőrzésén múlik Európa jövője, téved és rombolást hoz
az európai nemzeteknek az, aki úgy képzeli, hogy a bevándorlók, a betelepítések jelentik a jövőt – hangoztatta Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára néhány hete Székelyvarságon, ahol a felújított
római katolikus templom újjászentelésén mondott beszédet.

Fontos az érdemibb
csődvédelem – elfogadta
a törvényt az védelem
Országgyűlés nemzetközi
Magyarországon erős a hamisCsaládi
gyógyszerekkel
szembeni
kapcsolattartás
összehasonlításban is – nyilatkozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának
(Emmi) parlamenti államtitkára. Rétvári Bence azt mondta, a szigorú szabályozásnak és az erős felügyeletnek köszönhetően hamis vagy nem engedélyezett gyógyszer még nem került a törvényes gyógyszer-kereskedelembe.

MTI

A hegyvidéki tanyavilágban élő, kemény élethelyzetekkel naponta megküzdő székelyvarságiakból erős hit
és vallásosság sugárzik, az ünnepségen rengeteg kisgyermeket, várandós
édesanyákat lehetett látni – mondta
el a rendezvény után a kereszténydemokrata államtitkár, hozzátéve: ez is
azt bizonyítja, hogy a közösség meg
akar, és meg is tud maradni.
Ennek a hitnek és szorgalmuknak
tulajdonította, hogy száz éve közösen
felépítettek egy templomot, amely
most a román és a magyar állam támogatásával teljesen megújult. A magyar kormány 4,5 millió forinttal járult hozzá a székelyvarsági templom
külső munkálatainak befejezéséhez.
„Mindez üzenet Európa felé, hogy
hiába akarnak ránk erőltetni olyan
dolgokat, amelyek nem a mi kultúránkhoz kapcsolódnak, akár a liberalizmus vad torzulásait, akár a keletről érkező kultúrát: ahhoz, hogy
mi megmaradjunk itt Székelyföldön,
Romániában,
Közép-Európában,
románok és magyarok egyaránt, az
alapvető kapaszkodó nem más, mint
a kétezer éves kereszténységünk” –
jelentette ki Soltész Miklós.

Akik úgy képzelik el, hogy Brüs�szelből, vagy a „strasbourgi bíróság
magas pulpitusairól” a nemzetekre
teljesen más kultúrát, más gondolkodást lehet ráerőltetni és azt egyformán, mindenkire kötelezőként elő
lehet írni és be lehet tartatni, óriásit
tévednek – fogalmazott. Soltész Miklós megjegyezte: nem véletlen, hogy
az osztrák nép egy év alatt teljesen
megváltoztatta felfogásátvagy hogy
„Nagy-Britanniában elegük lett az
embereknek abból, amit Brüsszelből
diktálnak”. Rámutatott: a magyar
kormány támogatja a Kárpát-medencei magyarságot templomaik felújításában, közösségi programjaik
erősítésében, egyházi iskolák fenntartásában. „A közeli Zeteváralja
temploma nemrég újult meg 40 millió forintért, támogattuk a zetelaki
templom belső felújítását több millió
forinttal, ehhez a (székelyvarsági)
munkához 4,5 millió forinttal járultunk hozzá: azért tesszük mindezt,
mert tudjuk, milyen fontos megmaradásuk szempontjából magyarságuk
és kereszténységüket megőrzése. Ez
lendületet adhat az itt élőknek, és
ha nem is jut mindenre erő, az odafigyeléssel is sokat tudunk segíteni”
– mondta az Emmi államtitkára.

Támogatás székelyföldi
egyházi iskoláknak és
kárpátaljai egyházi óvodának
A partiumi és gyimesi csángó oktatási intézményekben beindított
sikeres programok után most három székelyföldi egyházi iskola felújításához járul hozzá a magyar kormány – jelentette be a közelmúltban Székelyudvarhelyen Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkára.
A kereszténydemokrata politikus a frissen megválasztott önkormányzati tisztségviselőkkel folytatott megbeszélését követően elmondta: a kormány jövőre első ütemben 10 és 20 millió forint közötti
összeggel támogatja a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus
Gimnázium több mint száz gyermeket befogadó kollégiumi épületének felújítását. Székelyudvarhelyen a református iskola – az idei
támogatás folytatásaként – jövőre húszmillió forintos segítségben
részesülhet, míg a római katolikus iskolának, amely eddig nem kapott támogatást, és ahol nagyon nagy gondok vannak az épület lepusztulása miatt, ötven millió forintos támogatást nyújtanak.
Soltész Miklós magyar görögkatolikus óvodát is avatott a közelmúltban, méghozzá Kárpátalján. „A magyar kormány, a magyar emberek mindig ott fognak állni azok mellett a kárpátaljai magyarok
mellett, akik a nehézségek ellenére meg akarnak maradni a szülőföldjükön” – fogalmazott a Beregszászhoz közeli Makkosjánosiban,
a magyar kormány támogatásával létrehozott Oltalom görögkatolikus óvoda ünnepélyes átadásán.
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Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

KDNP.HU – MTI

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

A kormány háttérintézményének, az
Országos Gyógyszerészeti ésMegjelent
ÉlelmeFerenc
pápa
Laudato si´
Az államtitkár emlékeztetett arra, a zés-egészségügyi Intézetnekkezdetű
(OGYÉI)
enciklikája
határozott állami fellépést erősíti, hogy lehetősége van az adott gyógyszer útját
A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
tavaly január 1-jétől elrendelhető azok- a gyártóhelytől a gyógyszertárig ellenak a honlapoknak az ideiglenes hozzá- nőrizni. Utalt arra, hogy a gyógyszerférhetetlenné tétele, amelyeken hamis biztonságot erősíti egy múlt év végén
vagy nem engedélyezett gyógyszereket megjelent uniós jogszabály is, amelyforgalmaznak.
nek alapján a gyártónak minden vényArra hívta fel a figyelmet, hogy az köteles terméket biztonsági elemmel
interneten árult hamis gyógyszerek kell majd ellátnia, ennek segítségével
komoly veszélyt jelentenek az emberek dobozonként lesz nyomon követhető a
egészségére, ezért az ott forgalmazott, gyógyszer a gyártástól a gyógyszertári,
egészségre veszélyt jelentő készít- kórházi kiadásig.
mények állami ellenőrzését, a hamis
Rétvári Bence elmondta továbbá,
készítmények elleni küzdelmet, a la- hogy az étrend-kiegészítők forgalmazákosság átlátható, megbízható tájékoz- sának ellenőrzését is kiemelt feladatnak
tatását kiemelt kormányzati feladatnak tekintik évek óta. Ha a termék nem felel
tekintik.
meg a jogszabályoknak vagy a hasznáAz interneten vásárolt, ellenőrizetlen lata kockázatos, akkor az OGYÉI megforrásból származó termékek többféle tilthatja a készítmény forgalmazását,
veszélyt is hordozhatnak. Tartalmaz- beszüntetheti az adott honlapot, letilthatnak vényköteles vagy tiltott ható- hat hirdetéseket, bírságot szabhat ki.
Arra hívta fel a figyelmet, hogy az
anyagot, de előfordulhat, hogy olyan
anyagot is, amely nem gyógyszerható- engedély nélküli gyógyszerforgalmaanyag, hanem például veszélyes gyo- zás szabálysértésnek minősül, a hamis,
mirtó. Míg az engedéllyel rendelkező hamisított vagy Magyarországon nem
ellátónál vásárolt gyógyszer esetén a engedélyezett gyógyszerek forgalmazágyártó, a nagykereskedő, a gyógysze- sa bűncselekmény, amely három évig
rész, illetve az orvos vállalja a felelőssé- terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
get, a törvény megkerülésével megvett
Az érdeklődők az OGYÉI honlapján
gyógyszerek esetében a felelősséget (www.ogyei.gov.hu) hozzájuthatnak a
nem lehet megállapítani – mondta.
szükséges információkhoz.
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 –

Rétvári Bence feljelentése
nyomán megszüntette a bíróság a
ketrecharcokat szervező egyesületet
A Budapest Környéki Törvényszék megszüntette a korábban szegény sorsú
gyermekekkel ketrecharcokat szervező Mix Martial Art Kevert Harcművészeti
Országos Szövetséget (MMA) – közölte az ügyben feljelentést tevő Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke. Rétvári Bence kiemelte: arra fognak törekedni a jövőben is, hogy a gyermekek biztonságban nőhessenek fel.
HAZÁNK – MTI

A sajtó 2014-ben számolt be arról, hogy
szegény sorsú tizenéves gyerekeket „verekedtetnek egymással” az egyik legkeményebb küzdősportban, az MMA-ban,
fejvédő nélkül, felnőtt szabályok szerint,
és az akkori ketrecharcban három gyerekhez is mentőt kellett hívni súlyos sérülésük miatt.
Az ügyben Rétvári Bence feljelentést
tett. A kereszténydemokrata politikus
elmondta: a Budapest Környéki Törvényszék közelmúltban jogerőre emelkedett ítéletével – az ügyészi keresetben
indítványozottakkal egyezően – megál-

lapította az egyesület megszűnését. Rétvári Bence kiemelte: azért tett korábban
feljelentést, mert tűrhetetlennek tartja,
hogy valakik gyerekek egészségét veszélyeztetve szerezzenek anyagi hasznot. A szervezet megszűnésével a gyermekek kihasználásának egy formája is
jó eséllyel megszűnik Magyarországon.
A gyermekeket védő jogszabályok ma
már nyújtanak akkora védelmet, hogy
meg lehessen szüntetni ilyen törvénysértő szervezeteket. Az eredményhez az
ügyészség alapos munkájára is szükség
volt – jegyezte meg. A KDNP alelnöke
kiemelte: arra fognak törekedni a jövőben is, hogy a gyermekek biztonságban
nőhessenek fel.
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Az evangélium nem szakítható szét az egyház és a világ dolgaira

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Pintér Gábor fehéroroszországi apostoli nunciust a közelmúltban püspökké szentelte Pietro Parolin szentszéki államtitkár a Váci Nagyboldogasszony-székesegyházban. Az új vatikáni nagykövetet köszöntve Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes rámutatott: a Pintér Gábort kinevező pápai bulla egyszerre szól
püspökszentelésről és diplomáciai kinevezésről. Jelzi, hogy az evangélium egyetemes, és nem szakítható szét az egyház dolgaira és a világ dolgaira.
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

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

HAZÁNK – MTI

A vatikáni diplomáciát vezető bíboMegjelent Ferenc
ros-államtitkár mellett
a társszentelő
pápa Laudato si´
Erdő Péter bíboros,
esztergom-budakezdetű enciklikája
pesti
éskellBeer Miklós váci megyés
mi környezetszennyezés
ellen isérsek
védekezni
püspök volt.
Pintér Gábor szentszéki diplomatát, a
váci egyházmegye papját Ferenc pápa
május 13-án nevezte ki Fehéroroszországba vatikáni nagykövetnek, kinevezésével együtt a velebusdói címzetes
érseki címet adományozva neki. A szertartást vezető Pietro Parolin a zsúfolásig telt székesegyházban arról beszélt:
a szentelés során a püspök hasonlóvá
válik Krisztushoz, hogy a „Jó Pásztor
mintájára nyájának igazi pásztora legyen”. Ferenc pápát idézve szólt arról,
hogy a püspöknek „a nyáj élén kell állnia, hogy utat mutasson, de ott kell lennie a nyáj közepette is, hogy megtartsa
azt egységben, és ott kell mennie a nyáj
végén is, nehogy valaki lemaradjon”.
Pietro Parolin hozzátette: Fehéroroszországban Pintér Gábornak lehetősége nyílik majd arra is, hogy fáradozzon az „ortodox közösségekkel való
testvéri kapcsolatok építésén”.

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 –

Erdő Péter köszöntőjében kiemelte: a
magyar katolikus egyház és a magyar
nép számára egyaránt „különös boldogság”, hogy sok év elmúltával újra egy
magyar főpap lehet a pápa képviselője.
A bíboros hozzátette: a nunciusok a
Szentszéket képviselik „a szó hivatalos
és jogi értelmében”. Ugyanakkor megjelenítik, kulturális értelemben reprezentálják az egyes népeket és a helyi
katolikus közösségeket is, amelyekből
kikerülnek.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesköszöntőjében kiemelte: a Pintér
Gábort kinevező pápai bulla üzenet
és szimbólum, hiszen egyszerre szól
legtranszcendensebb dologról, püspökszentelésről és egy diplomáciai
kinevezésről. Ez a bulla jelzi, hogy
az evangélium egyetemes, és nem
szakítható szét transzcendenciára és
immanenciára, az egyház dolgaira és
a világ dolgaira. Az evangélium egyetemes térben, hiszen a világ bármely
pontján érvényes, és egyetemes időben is, hiszen ugyanúgy érvényes ma,
mint ahogy az volt Jézus Krisztus korában, és ahogy érvényes lesz az idők
végezetéig.

Az MSZP a bizniszegyházak oldalán
HAZÁNK

A szocialisták továbbra is a zavaros
hátterű, kétes finanszírozású bizniszegyházak oldalán állnak – reagált
Soltész Miklós, a KDNP alelnöke
Bárándy Gergely szocialista politikus lapinterjújában megfogalmazott
valótlan állításokra. Az MSZP-s képviselő többek között úgy fogalmazott:
„A Kereszténydemokrata Néppárt
erőszakosan helyzetbe akarja hozni a
keresztényeket”.
„A keresztények ellen, a magyarországi többségi társadalommal szemben
foglal állást Bárándy Gergely szocialista képviselő a Mandinernek adott interjújában. Nyilatkozatában a szocialista
politikus újra egyértelművé tette, hogy
az MSZP multikulturális országgá tenné hazánkat és a brüsszeli kvóták és a
betelepítés támogatásával párhuzamos
társadalmakat akar létrehozni Magyarországon. Bárándynak érdemes figyelembe vennie, hogy a vallásos emberek
között több mint 99%-a vallotta magát
kereszténynek a 2011-es népszámláláson. Hasonló arány az egyházi 1%-os
felajánlásokban is évről évre megmutatkozik” – emlékeztet Soltész Miklós,
a KDNP alelnöke.
„A magyar egyházi törvény toleráns,
és támogatási rendszere Európában is
egyedülálló. A szocialisták által min-

Hazank.indd 3

dig példaként emlegetett liberális nyugat-európai államoknál jóval szélesebb
körben támogatja mind a 32 bevett
egyházat. Jóllehet a vallásos magyar
társadalom több mint 99%-ban keresztény, a törvény bevett egyházként tartja
számon a zsidó, a buddhista, muszlim
és egyéb felekezeteket is. Így Bárándy
Gergely nem mond igazat. Megnyilvánulása csak azt jelzi, hogy a szocialisták továbbra is a zavaros hátterű,
kétes finanszírozású bizniszegyházak
oldalán állnak”– mondja a kereszténydemokrata politikus.
„A szocialista kormányok alatt az
egyházak támogatása nagyságrendekkel volt alacsonyabb a mainál. Az egyházak hitéleti támogatása 2010-ben 25
milliárd forint volt, 2016-ban már 58
milliárd forintra emelkedett. Mindemellett a szocialisták nem támogatták
az egyházak közösségi programjait. A
szocialisták nem támogatták – a nemzeti kultúrkincs részét képező – egyházi műemlékek megújítását, ahogyan
a magyarság megmaradását szolgáló
határon túli magyar egyházakat, és a
határon túli egyházi oktatást sem. A
szocialisták nem tartották fontosnak a
határon túli lelkészek, papok tevékenységét és elinflálták a kistelepüléseken
szolgáló papok, lelkészek támogatását
is. Töredéknyi támogatást adtak az
egyházi közgyűjteményekre és rend-

kívül kis mértékben járultak hozzá az
egyházi felsőoktatás civil képzéseihez”– fogalmaz Soltész Miklós.
„A szocialisták bukása óta a növekvő támogatásoknak köszönhetően az egyházak mind nagyobb szerepet tudnak vállalni az oktatásban és
a nevelésben, az idősgondozásban,
gyermekvédelemben és a gyógyításban, a karitatív tevékenységben
és a tehetséggondozásban. Látható,
hogy a szocialisták és a liberálisok
politikájában nincs változás: a ke-

resztény-zsidó értékek felszámolása,
az egyházak társadalmi szerepének
visszaszorítása és a migránsok Magyarországra zúdítása. Ez a bal-liberális program. Ez egyenes út a párizsi
és brüsszeli merényletekhez, a berlini és kölni leány- és gyermekmolesztálásokhoz. Nagy biztonsággal
kijelenthetjük, hogy sem a magukat
kereszténynek vallók, sem az egyházhoz nem kötődők ebből a politikából nem kérnek”– zárta reakcióját
Soltész Miklós KDNP-alelnök.

MSZP-s szónok a szcientológusok
székházavatóján
„Feltett szándékom megmutatni mindazt a jót, ami a városban
történik, és ennek határozottan
résztvevői önök, és különösen Az
út a boldogsághoz. Végül is, ki ne
szeretne boldog lenni? Azonban,
ami még ennél is fontosabb: úgy
gondoltam, hogy erről másoknak
is tudniuk kell. Mert úgy gondolom, hogy a magyarok útja a
Virágozz és prosperálj! kell hogy
legyen” – mondta a szcientológusok július végi budapesti székházavatóján felszólaló szegedi

MSZP-s önkormányzati képviselő, Hekáné Szondi Ildikó. A szakértők szerint nemzetbiztonsági
kockázatot rejtő szervezetnek
számító szcientológus egyházzal
a jelek szerint a szegedi szocialisták megengedőbbek, mint más
felekezetekkel: Botka László,
Szeged szocialista polgármestere
tavaly tizenöt év után megszüntette a keresztény és zsidó felekezetek tevékenységét támogató,
40 milliós egyházügyi keretet a
dél-alföldi városban.
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A mostani egészségügyi béremelés az elmúlt
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Folytatódó
otthonteremtési
program és
adócsökkentés

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

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

Mindenki számára érezhető lesz a mostani béremelés az egészségügyben – mondta a PestiSrácok.hu-nak Rétvári
Bence. A most induló több éves béremelési programmal az ápolóknak 65 százalékkal nő a fizetése, a bérfejlesztés
mértéke a GDP-n is lemérhető. Az EMMI államtitkára kiemelte, hogy még Európa-szerte sem gyakori, hogy a
GDP fél százalékával nő az egészségügyre fordított kiadások összege egy év alatt. Az elmúlt 25 év egyik legnagyobb lépését tette meg a kormány.

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

HAZÁNK – PestiSrácok.hu

Mindenki számára érezhető lesz
az elmúlt hetekben bejelentett béremelés az egészségügyben. Az
ápolók fizetése 65 százalékkal nő,
sokat javít a társadalmi megbecsültségen a kórházi szakorvosoknak és
szakgyógyszerészeknek szánt ös�szesen 207 ezer forint. A béremelések mértéke a GDP-n is lemérhető,
2016-ról 2017-re az ágazatnak biztosított többletforrás kiteszi a hazai
össztermék fél százalékát, vagyis
olyan mértékű a béremelések növekedése a GDP-hez képest, amelyre
nem nagyon volt példa korábban –
hangsúlyozta a PestiSrácok.hu-nak
Rétvári Bence, az EMMI miniszterhelyettese. A politikus kifejtette: a
béremelések mértéke összességében
meghaladta a gazdasági növekedést.
Nem csak hazánkban nem történt
hasonló, de még Európa-szerte sem
nagyon léptek ekkorát, hogy a GDP
fél százalékával nőttek az egészségügyi kiadások egy év alatt.
Rétvári szerint a béremelésekkel kapcsolatos negatív kritikáknak inkább politikai felhangja van,
semmint szakmai. Amikor azzal
vádolják a kormányt, hogy nem tett
semmit a hálapénz kivezetése érdekében, az orvos-elvándorlás megállításáért, vagy a betegbiztonság
javításáért, akkor azt is végig kell
gondolni, hogy a mostani béremeléssel az elmúlt 25 év legnagyobb
lépését tették az előbb említett problémák megoldása felé. Anélkül,
hogy ilyesfajta béremeléseket 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 –

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

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

A kórházak adósA lelki-szellemi környezetszennyezésKDNP.HU
ellen is védekezni
kell
– MTI
ságának konszolidációját a kormány a
Jövőre az adócsökkentés és az
kancellári rendszer
otthonteremtési
program is segíti
bevezetésével
szea
családokat
–
tájékoztatta
a sajtót
retné megoldani. Ez
Rétvári
Bence,
az
Emberi
Erőfora módszer a felsőokrások
Minisztériumának
parlatatásban már bevált,
menti
államtitkára
a
Pest
megyei
tízmilliárdokkal nöKóspallag családi rendezvényén.
velte az intézmények
A kereszténydemokrata politikus
készpénztartalékát és
szerint szinte minden magyar csanegyedére szorította
lád igénybe tudta venni valamelyik
vissza az adósságformáját az eddigi családtámogatási
állományt – mondta
rendszernek.
Rétvári Bence. Mint fogalmazott,
Rétvári Bence elmondta, hogy a
az „elmúlt 5 évben megvalósult egy
családi
adózás már eddig is segít500 milliárdos egészségügyi fejleszséget
tudott
adni a családok 94 szátéshullám hazai és EU-s forrásból.”
zalékának.
Jövőre
tovább nő – 30
Ehhez jönnek majd hozzá az új buezer
forintra
–
a
kétgyermekesek
dapesti kórházak illetve kórházfeladókedvezménye,
ami
390 ezer csaújítások.
ládot
érint,
és
öt
százalékra
csökken
Hozzátette azt is, a kormány dön2017-ben
a
legfontosabb
élelmiszetése értelmében idén négymilliárd
rek áfája, ami családonként 35-40
forinttal kapnak többet az alapelezer forintos megtakarítást jelenthet
látásban dolgozó védőnők és fog– tette hozzá.
orvosok, a háziorvosi praxisoknak
Az pedig, hogy az adókedvezpedig összességében 10 milliárd
ményt
a járulékokra is igénybe tudforint pluszforrást biztosítanak. Az
ják
venni,
a kiskeresetű családokemeléssel a körzeti orvosoknak átnak
jelent
segítséget;
120 ezer olyan
lagosan körülbelül 130 ezer forintcsalád
van,
amelynél
így
lényegében
tal jut több havonta, a védőnőknek
a
teljes
bruttó
fizetés
zsebben
marad
35 ezer, a fogorvosoknak pedig 55
–
jelezte.
ezer forint pluszt jelent. Kifizetését
Az otthonteremtési programról
idén január 1-ig visszamenőlegesen
szólva
az államtitkár elmondta:
hamarosan megkezdi az Országos
211
milliárd
forint keretösszeg áll
Egészségbiztosítási Pénztár. Nem
rendelkezésre,
amely a lakásépítési
feledkeztek meg az ellátást segítő,
áfacsökkentés
és
az áfavisszatérítés
de nem egészségügyi végzettségű
keretében
új
és
használt
lakásokra
dolgozókról sem, bérhelyzetük renegyaránt
igénybe
vehető.
A renddezéséről már megkezdődtek a társzerváltás
óta
nem
fordult
elő,
hogy
gyalások.
az otthonteremtést ilyen nagymértékben tudná a kormány segíteni –
közölte.
A jövő évről szólva azt emelte ki,
hogy elsősorban a kistelepüléseken
élőknek jelent segítséget a bölcsőzeti és működési szabályzatban
dékkel kapcsolatos jogszabályok
külön ki kell térni a gólyatáborok
módosítása: létrejön a mini családi
szervezésére is.
és a munkahelyi bölcsőde. A köA rendezvény szervezéséért fevetkező években a kormány 100
lelős személy nevét a meghívóban
milliárd forinttal segíti a bölcsőfel kell tüntetni, valamint szemédék építését. Rétvári Bence szerint
lyi azonosító adatait és elérhetősémivel könnyebbé válik a bölcsődék
gét az egyetem rendelkezésére kell
alapítása, a napközbeni gyermekelbocsátani.
helyezés lehetőségei mindenhol, így
Mindazzal, hogy valaki a nevéa kistelepüléseken is javulni fogvel vállalja a rendezvény szervezénak. Gyermekétkeztetésre jövőre
sét, a felelősségi viszonyok sokkal
rekordösszeget fordít a kormányzat,
tisztábbakká válnak. A minőségi
összesen 74 milliárd forintot, és a
felsőoktatás csak minőségi gólyatankönyvellátási támogatás bővülétáborral kezdődhet – fogalmazott
se is egyre szélesebb körben segíti a
Rétvári Bence.
családokat – mondta.
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

hajtunk végre, nehezen képzelhető el, hogy megoldódik a hálapénz
kérdése – fogalmazott a miniszterhelyettes.
És hogy mit jelent a béremelés
számokban? Egy 31-33 éves munkaviszonnyal rendelkező szakápoló
alapbére szeptember 1-től 35 ezer
forinttal emelkedik. Jövő novembertől 196 ezer, 2018. novemberétől 212
ezer, újabb egy év elteltével pedig
229 ezer forintra nő. Egy ugyanennyi munkaviszonnyal rendelkező szakorvos esetében, a jelenlegi
átlagosan 340 ezer forintos alapbér
szeptembertől bruttó 107 ezer forinttal 447 ezer forintra emelkedik.
Jövő novembertől pedig bruttó 100
ezer forinttal több, 547 ezer forint
lesz a fizetése. A kevesebb, 13-15
éves munkaviszonyban foglalkoztatott szakorvosok mostani átlagosan
282 ezer forintos alapbére, szeptembertől bruttó 107 ezer forinttal
389 ezer forintra, 2017. novembertől
bruttó 100 ezer forinttal 489 ezer forintra emelkedik.

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 –

Ma már biztonságosabbak a gólyatáborok
MTI

Jogerősen kilenc év börtönre
ítélte június végén a harmadfokon
eljáró Pécsi Ítélőtábla azt a 40 éves
budapesti férfit, aki 2014 augusztusában az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) fonyódligeti gólyatáborában megerőszakolt
egy lányt.
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint a tavaly
nyári felsőoktatási törvénymódosításnak köszönhetően ma már
biztonságosabbak a gólyatáborok.
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A parlamenti államtitkár felidézte, hogy a korábbi gólyatábori
erőszakos esetek után a kormány
egyeztetett az egyetemek és a hallgatók képviselőivel. Az egyeztetések során mindegyik fél vállalta
olyan intézkedések megtételét,
amelyek biztonságosabb gólyatáborokat tudnak teremteni. Kitért
arra is, hogy a parlament tavaly
nyáron fogadta el a felsőoktatási törvény módosítását. Ez fontos
garanciát tartalmaz: tisztázták az
egyetemi hallgatójelölt felvétel
utáni, de még a beiratkozás előtti
jogviszonyát. Emellett a szerve-
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Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

kapcsolattartás

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

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

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

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

MTI

A kormányzat célja, hogy
az iskolák biztonságos működtetése mellett biztosítsa
azok folyamatos korszerűsítését is – jelentette ki az
Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti
államtitkára június végén a
halimbai általános iskola felújításának megkezdése alkalmából rendezett ünnepségen. Rétvári Bence közölte,
a kormány elsődleges célja a
kisiskolák megmentése volt,
most pedig megkezdődik az
intézmények korszerűsítése.
Az államtitkár elmondta,
hogy a jövő évben 105,5 milliárd forinttal több pénzből
gazdálkodhatnak az állami
fenntartású iskolák, mint az
idén, ebből az összegből fedezik majd a többi között a

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

fenntartást és a fejlesztést.
Hozzáfűzte: évente háromszor hárommilliárd forint
szerepel a költségvetésben
tornaterem, tanterem és tanuszoda építésére. Rétvári
Bence utalt arra, hogy 2010
előtt 381 településen kellett bezárni önkormányzati
fenntartásban működő iskolát, ezen a helyzeten kívánt
változtatni a kormány azzal,
hogy az intézményeket állami fenntartásba vette.
Kiemelte: az iskolák fele
háromezernél kevesebb lakosú kistelepülésen működik, ezek megmentése volt
az elsődleges cél. A második
lépés a költségvetésből történő korszerűsítés. A közeljövőben 25 településen épül
meg összesen 23 tornaterem
és két tornaszoba – jegyezte
meg.

90 ezer gyermek volt idén Erzsébet-táborokban
MTI

Az Erzsébet-táborokkal minél szélesebb kínálatot szeretne nyújtani a kor-

mány a gyermekeknek. Rétvári Bence
tájékoztatása szerint széles volt a kínálat: a sport, a kulturális, hagyományőrző táborokon túl a speciális nevelési

igényű gyermekek is nyaralhattak Erzsébet-táborokban.
A politikus jelezte, idén 90 ezer gyerek vett részt táborozásban, a program

öt éve alatt pedig mintegy 300 ezren
élnek ezzel a lehetőséggel. Idén 4,4, jövőre 5,2 milliárd forintot fordítanak a
táborozásokra – közölte az államtitkár.

Érezhetően javult a nyugdíjasok helyzete
KDNP.HU – MTI

Kiszámíthatóbb és érezhetően jobb a nyugdíjasok
helyzete napjainkban, mint amilyen hat évvel ezelőtt
volt – emlékeztetett Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. A
kereszténydemokrata politikus kifejtette: a nyugdíjak
összegszerűen 21,1 százalékkal magasabbak most,
mint hat évvel ezelőtt. Kitért arra is, hogy ha a fenti
számból leveszik a pénzromlás mértékét és csak a vásárlóérték emelkedését nézik, akkor az látható, hogy
8,6 százalékos volt a bővülés a nyugdíjaknál, vagyis
több mint egyhavi nyugdíj összegével ér többet most
a juttatás éves szinten, mint 2010-ben – mondta.
Összegzése szerint a nyugdíjak értékállóságára
és értéknövekedésére a Fidesz-KDNP-kormány a
garancia, hiszen míg a szocialisták idején egyhavi
nyugdíjjal csökkentették a juttatást, elvették a 13.
havi nyugdíjat, addig azt többszörösen kompenzálta a jelenlegi kabinet a hatéves kormányzása alatt.
A parlamenti államtitkár elmondta: a jövő évi
költségvetés és adótörvény rendelkezései alapján
az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése
szintén pozitívan érinti a nyugdíjasokat, ez az intézkedés egy nyugdíjas házaspárnak több tízezer
forintot jelenthet. A rezsicsökkentés is kiadásmérséklést jelentett, egy társasházban, földgázzal fűtő
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nyugdíjas házaspár évente 88 ezer forintot, távfűtés esetén 83 ezer forintot, míg családi ház esetében 116 ezer forintot tud megspórolni.
A gyógyszerkasszában a kormány legfontosabb
újítása a 2011-ben bevezetett vaklicites rendszer,
amelynek eredményeként mind a költségvetés,
mind a betegek kevesebbet fizetnek a készítményekért, így a nyugdíjasok terhei is csökkennek.
Rétvári Bence elmondta: a rendszer lényege, hogy
a gyártóknak úgy kell árajánlatot adniuk egy bi-

zonyos hatóanyag-tartalomra, hogy nem tudják,
a konkurensek milyen árat szabtak meg. Ennek
a versenynek köszönhetően már az első években
tízmilliárd forintos nagyságrendben csökkentek a
gyógyszerárak – tette hozzá.
Rétvári Bence a kormány fontos intézkedései
közé sorolta, hogy megteremtette a nyugdíjrendszer stabilitását, olyan, a korábbi hárompilléres
helyett kétpilléres rendszert alakítottak ki, amely
megteremtette a jelenkori és jövőbeni nyugdíjak
stabil kifizetésének alapját. Ha ez nem történt volna meg, akkor évtizedes probléma gyűrűzött volna tovább, és több száz milliárd forintos lyukak
tátongtak volna a nyugdíjkasszán.
A parlamenti államtitkár kitért a nők 40 éves munkaviszony, illetve gyermeknevelés beszámításával
való nyugdíjba vonulásának lehetőségére is, amellyel
150-160 ezren éltek eddig átlagosan.
Rétvári Bence összehasonlításul elmondta: a
nyugdíjasok körében a relatív jövedelmi szegénység az elmúlt hat évben egyharmadával csökkent,
és míg az unióban átlagosan 13,8 százalék, addig
Magyarországon 4,5 százalékos. A szegénységnek
kitett nyugdíjasok aránya egynegyedével csökkent,
a szegénységi kockázatnak kitettek száma szintén
alacsonyabb, ez a szám egy százalékkal van elmaradva az uniós aránytól.
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A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Simicskó István:
Komoly bajba kerülhetünk, ha Európa elveszti a hitét
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Rétvári
Bence
a Gulágemlékévről

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

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

Magyarország katonadiplomáciai tevékenységének erősítése jegyében idén Zágrábban, jövőre Pozsonyban, Prágában és Szkopjéban is új katonai attaséhivatalt nyílik – jelentette be a honvédelmi miniszter a közelmúltban
Budapesten, a véderő-, katonai, légügyi attasék idei éves értekezletén. Simicskó István a katonadiplomatáknak
tartott előadásában kiemelte: az elmúlt időszakban biztonsági környezetünk jelentős mértékben változott, Európa egy új korszakát éli.

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.

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´

is folytatják a katonai
kezdetű enciklikája
HAZÁNK – MTI
szerepvállalást. A lelki-szellemi környezetszennyezés ellenkdnp.hu
is védekezni kell
Utalt arra, hogy
„Az újkori népvándorlás”, a migráa
rendszerváltás
ció egyik következménye Nagy-Brióta több „reformot”
Mintegy nyolcszázezer magyart
tannia Európai Unióból való kiválási
megélt a Magyar
hurcoltak kényszermunkára a
szándéka, a Brexit is – mondta a miHonvédség,
ezek
Szovjetunióba a második világhániszter, aki szerint már ennek nyojellemzően létszámború végén és utána; a Gulág-emmán is jelentős mértékben átalakulleépítéssel jártak, de
lékév célja, hogy minden érintett
hat Európa jövője. Ezen felül, szintén
a modernizáció eltelepülésen legyenek megemléa migrációs hullámmal összefüggésmaradt. Így Simicskó
kezések – mondta Rétvári Bence
ben Európa terrorfenyegetettsége is
István szerint „a Ma(KDNP), az Emberi Erőforrások
fokozódott – szögezte le a miniszter,
gyar Honvédségnek
Minisztériumának parlamenti álmegjegyezve: ezt igazolják a párizsi
meg kell újulnia”.
lamtitkára.
és brüsszeli merényletek is.
Kiemelte: arra is fel
Az úgynevezett málenkij robot
A honvédelmi tárca vezetője kitért
kell készülni, hogy a
(„kis munka”) évekig, akár egy
arra, hogy az európai keresztény-zsi21. században a harévtizedig is eltarthatott a szovjet
dó civilizáció mostanáig gazdasági és
cok egyre inkább a
munkatáborokban. Az elhurcoltak
katonai értelemben is fontos talapza- segrádi együttműködés országaival kibertérbe helyeződnek át. Ezért is
negyede soha többé nem tért haza,
tot jelentett Európa számára. A hit- (Szlovákiával, Csehországgal és Len- elengedhetetlen a technológiai momintegy kétszázezren vesztették
nek, a vallásnak komoly ereje van – gyelországgal) – különösen a mig- dernizáció a honvédségnél.
életüket a nélkülözések, a kényhangsúlyozta a miniszter, aki szerint rációs válság nyomán – fokozottabb
Simicskó István ennek kapcsán felszermunka, az éhezés miatt és kiha ezt a hitét elveszti Európa, akkor együttműködés alakult ki. Emellett a idézte, hogy a kormány vállalta: minvégzések során – emlékeztetett a
„komoly bajba kerülhetünk”.
balti államokkal is erősítik az együtt- den évben a GDP 0,1 százalékával nökereszténydemokrata politikus.
Kiemelte, hogy a biztonsági kör- működést – mondta, felidézve: a V4- velik a honvédelmi kiadások keretét.
A Szovjetunióba hurcolt politinyezet változását látva a kormány ek a közelmúltban döntöttek arról, Mindez szerinte jelentős képességkai foglyok és kényszermunkások
egy komoly terrorellenes intézkedé- hogy egy századnyi erővel segíteni fejlesztéseket tesz lehetővé a honvédemlékéve, azaz a Gulág-emlékév
si csomagot is elfogadott, amelynek fogják a Baltikum védelmét.
ségnél, amit a 2016-2026-os, tízéves
során eddig 366 pályázatra 223
nyomán létrejött egy új, az informáA honvédelmi miniszter a katona- fejlesztési tervben is rögzítettek.
millió forintot osztottak ki. Tavaly
ciók gyors és pontos beszerzését, a attaséknak azt mondta: diplomáciai
A miniszter azt mondta: a növekvő
augusztus 23-án – amikor Euróterrorizmus elleni küzdelemben való tevékenységüknek nélkülözhetetlen forrásokat hatékonyan és ésszerűen
pa-szerte megemlékeznek a fasiszfelhasználását segítő szervezet, a TI- szerepe van Magyarország számára, akarják felhasználni, mindeközben
ta és a kommunista diktatúra álBEK (Terrorelhárítási Információs és tájékoztatásaik, jelentéseik nagyban az állomány felszerelésének, eszdozatairól is – hagyományteremtő
Bűnügyi Elemző Központ). Továbbá segítik a magyar kormányt a straté- közeinek modernizációja mellett az
szándékkal kegyeleti sétát tartotúj, különleges jogrendi elemként az giai és a napi döntéseinek meghozá- életkörülményeik javításait is szem
tak a nyilasok áldozatainak emléalaptörvénybe bekerült a terrorve- sában is.
előtt tartják. A tervezett képességfejkére készített Duna-parti cipőktől
szélyhelyzet, amelynek elrendeléséMagyarország külföldi katonai lesztések közül kiemelte az önkéntes
a Terror Háza Múzeumig – mondta
Rétvári Bence.
vel, ha szükséges, a Magyar Honvéd- szerepvállalásaival kapcsolatban Si- tartalékos rendszer területi alapon
A miniszterhelyttes elmondta: az
ség erre felkészített erői is segíthetik micskó István továbbra is kulcsfon- való szervezését, valamint a magyar
tosságúnak nevezte a Nyugat-Balkán hadiipar megerősítését is. Utóbbi
idei kegyeleti séta szónoka Szájer
a rendőrök munkáját.
József fideszes EP-képviselő lesz.
Kitért arra, hogy NATO- és stabilitását. Ezért Bosznia-Herceg- kapcsán a katonadiplomatákat is arra
EU-tagságunk mellett a „V4-ek sze- ovinában és Koszovóban is szinten kérte, jelezzék, milyen nemzetközi
A Gulág-emlékév kiemelt projektje az elhurcolt németek emrepe soha nem volt olyan jelentős, tartják Magyarország missziós tevé- példákat látnak, milyen lehetőségei
mint napjainkban”. Simicskó István kenységeit, továbbá – a NATO dönté- vannak a magyar hadiipar fejlesztélékét őrző vagonkiállítás, amely
közölte: az elmúlt időszakban a vi- sének megfelelően – Afganisztánban sének.
tizenkét helyszínen lesz látható,
a Fővám téri barakkinstalláció,
amely országjárásra indul, az országos tanulmányi verseny, valamint Földes László (Hobó) Gulág
Csaknem ötszáz, külföldi misszióba induló magyar „Ezért küzdünk”, ezért vannak magyar katonák szervirágai című drámájának bemukatonát búcsúztatott a honvédelmi miniszter nemrég te a világban, akik a globálisan jelentkező biztonsági
tatója a Nemzeti Színházban – isTatán. Simicskó István az iraki és koszovói misszióba kockázatok felszámolásában és határaink védelmében
mertette az államtitkár.
induló alakulatok előtt azt mondta: azok a feladatok, is részt vesznek – emelte ki. Úgy fogalmazott: ma a
Kovács Emőke, a Gulág Progamelyeket a katonák végeznek a határoknál vagy a katonai hivatás felértékelődött, hiszen konkrét veszély
ramiroda szakmai vezetője elkülföldi missziókban, a magyar társadalom, a magyar fenyegeti Magyarországot. „Tudjuk és látjuk, hogy a
mondta: július 15-étől szeptember
nemzet biztonságát szolgálják.
tömeges illegális bevándorlás növeli a terrorfenyege15-éig pályázhatnak összesen egyA honvédelmi miniszter sajátosnak nevezte a biz- tettségét a civil világunknak, a hátország biztonságát
milliárd forintos keretre mindazok
tonságpolitikai helyzetet, mert miközben a hagyomá- fenyegeti és veszélyezteti”. Hozzátette: ezzel szemben
a települések, civil szervezetek
nyos katonai kihívások is jelen vannak a világban, új fel kell lépni a katonáknak, a rendőröknek, a titkos�és egyének, amelyek-akik szeretveszélyek jelentkeznek: a nemzetközi terrorizmus tér- szolgálatoknak és minden békeszerető embernek.
nének az emlékévhez kapcsolódó
hódítása sohasem volt olyan széles körű, mint ma. Si- Nem szabad engedni, hogy civil emberek, ártatlanok,
projekteket létrehozni. A kormány
micskó István hangsúlyozta: a magyarok stabilitást és nők és gyermekek haljanak meg értelmetlen terrorcsekorábban 2017-ig meghosszabbíbékét szeretnének „nemzetünk és Európa” számára is. lekmények okán – jelentette ki.
totta a Gulág áldozatainak emlékévét.
– 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 –

Félezer magyar honvéd indult Irakba és Koszovóba

Hazank.indd 6

2016.08.17. 14:22:39

AZÁN

ág

Párt és Frakció

H AZÁNK

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

7

Emberi alkotás és természet harmóniája valósulhat meg a Ligetben
S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

kapcsolattartás
„A Liget egyes részei
ma egy gigantikus romkocsmához hasonlítanak, ezt rendbe kell tenni úgy, hogy lehetőleg több fa legyen, mint amennyi most van és megjelenjen benne az emberi kultúra teljesítménye is. És ha ott egy olyan kulturális egység épül fel, ami az emberi alkotásnak és a természet világának a harmóniáját
mutatja, akkor nemhogy nem probléma ez, hanem ennek örülnünk kell” – mondta július 20-án az Országgyűlésben Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője.
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

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

Hazánk

„A Liget történetében sok szemFerenc
pont jelenik megMegjelent
a szakmai
ambíciópápa Laudato si´
tól kezdve a politikai
haszonszerzésig.
kezdetű enciklikája
Mindezek
hátterében
azonban ott vanmi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
nak a környezetvédelem elvi szempontjai; engedjék meg, hogy néhány
szót erről is szóljak!” – kezdte július
20-ai napirend előtti felszólalását a
parlamentben Harrach Péter, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)
frakcióvezetője.
„Az emberiséggel egyidős a környezetünkről való gondolkodás, és hogy
ne menjünk messzebb, már az ókori
görögök is így tették ezt, amikor a harmonikus kozmoszról úgy gondolkodtak, mint hogy annak szépségének és
harmóniájának az emberi viselkedést
is befolyásolnia kell. A keresztény
kultúra megszületésekor annak képviselői azt mondták, hogy ez a világ a
Teremtőtől az emberre van bízva, az
ember nemcsak ura a természetnek,
de felelős gazdája is, aki aztán ezt a
kölcsönkapott értéket úgy kell hogy
őrizze, hogy el tudjon számolni róla.
Az újkorban azonban komoly problé-

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 –

mák kezdődtek, hiszen az ember a saját
rövid távú céljai érdekében kihasználta a természetet, látjuk, mi lett a vizekből, a levegőből; a fák, a tengerek,
a folyók állapota romlott, de ezzel az
ember egészsége is veszélybe került.
Ez kitermelte azt az ellenállást, ami
a radikális környezetvédők magatartásában jelent meg, és ez az a különbség, ami a radikális környezetvédők,
és mondjuk, a kereszténydemokrata
környezetvédők között van. Mi az
elvi különbség?” – tette fel a kérdést
a kereszténydemokrata képviselőcsoport vezetője, majd így folytatta: „Ha
röviden meg kell fogalmaznunk a mi
álláspontunkat, akkor azt mondanám,

hogy látva a teremtett világ szépségét,
gazdagságát, harmóniáját, a felelősség érzése jelenik meg bennünk. Ez
a felelősség a jó gazda szempontjait
ébreszti fel, de hozzáteszünk egy nagyon fontos dolgot: bármilyen szép is
ez a világ, még gazdagabb lesz azáltal,
ha az ember az alkotásaival gazdagítja. Ilyen értelemben az embernek a
maga méltóságával, gazdag világával
a kultúra és a természet harmonikus
egységét kell megvalósítania, és ez a
harmónia adja azt, amire mi vágyunk.
Mi az, amit én hiányolok a radikális
környezetvédőknél? Azt látom, hogy
ugyanaz a magatartás van bennük,
mint a radikális környezetszennyezőkben, vagyis egyszempontúak. A
környezetet szennyezők nem veszik
figyelembe a természet értékeit és
szépségét. A radikális környezetvédők
viszont nem veszik figyelembe, hogy
az ember nem csupán egy része a természetnek, hanem fölötte áll, felelős
gazdája is annak. Ilyen értelemben sok
esetben sajnos azt kell látnunk, hogy
egy ritka bogárfaj talán értékesebb az
ő szemükben, mint az ember.
Amikor környezetvédelemről beszé-

lünk, akkor mindent a helyére kell tenni, és úgy kell értékelni. Egy pillanatra
hadd térjek vissza a Liget-projektre!
Én úgy látom, hogy akkor, amikor a
Liget egyes részei ma egy gigantikus
romkocsmához hasonlítanak, akkor ezt
rendbe kell tenni. Úgy kell rendbe tenni – ahogy elhangzott –, hogy ne legyen
kevesebb fa, mint amennyi most van,
hanem lehetőleg több legyen, és megjelenjen benne az emberi kultúra teljesítménye is. És ha ott egy olyan kulturális
egység épül fel, ami ezt a harmóniát, az
emberi alkotásnak és a természet világának a harmóniáját mutatja, akkor
nemhogy nem probléma ez, hanem ennek örülnünk kell. Valóban gondoljunk
arra, hogy a történelemben voltak nagy
pillanatok, amikor kiépült Budapest, és
ez a millenniumi ünnepségsorozat előtt
történt meg. Ehhez a kulturális építkezéshez hasonló az, amit most a Ligetben
a projekt során tervezünk.
Éppen ezért úgy gondolom, hogy
itt nincs környezetvédelmi probléma, hanem ez annak a harmonikus
egységnek a megjelenítése, amiről az
előbb szóltam” – zárta felszólalását
Harrach Péter.

Együttérzünk a szíriai Kamisli temploma elleni merénylet áldozataival
Az előző hetekben a szíriai Kamisli város egyik templomában végrehajtott öngyilkos merénylet után a II. Ignác Efrém szír ortodox pátriárkának címzett
levelében szolidaritását fejezte ki a szír ortodox egyház vezetőjével, és részvétet nyilvánított az áldozatok felé Hölvényi György, az Európai Néppárt vallásközi párbeszédért felelős munkacsoportjának társelnöke.
kdnp.hu

Öngyilkos merénylő robbantott
bombát a szíriai Kamisli város egyik
templomában, ahol II. Ignác Efrém
szír ortodox pátriárka emlékezett
meg száz évvel ezelőtt a szír és örmény keresztények ellen végrehajtott
ottomán vérengzésről. A támadásban
meghalt a biztonsági erők három tag-

ja, valamint további öt megsebesült.
Hölvényi György kereszténydemokrata EP-képviselő a pátriárkának
címzett levelében felidézi az egyházi vezetővel történt közelmúltbeli
szíriai találkozóját, amelynek során
mélyen megérintette a szír ortodox
egyház hűsége és helytállása a polgárháború közepette. Az Európai
Parlament plenáris üléséről küldött

üzenetében emlékeztetett: a fokozódó vallási gyűlölködés és intolerancia
időszakában egyre több európai döntéshozó ismeri fel az ősi, közel-keleti
keresztény közösségek tragikus helyzetét, amit a közelmúltban elfogadott
határozatok is tükröznek.
Üzenetében Hölvényi György
megerősítette a célkitűzést, mely
szerint képviselőtársaival a jövőben

is ki fognak állni az üldözött keresztényekért a politikai döntéshozatal, a
figyelemfelhívás és tájékoztatás, valamint a humanitárius segítségnyújtás eszközeivel. „Őszintén remélem,
hogy Európa mind jobban felismeri
felelősségét a közel-keleti keresztényekért, mielőtt még túl késő lesz”
– fogalmazott levelében a néppárti
politikus.

Búcsúzunk Ghiczy Tibortól
A 88 éves korában elhunyt Ghiczy Tibor, a Kereszténydemokrata Néppárt Vas Megyei Szervezetének tiszteletbeli elnöke meghatározó személyiség volt a
KDNP, illetve az MKDSZ Vas megyei szervezetének életében, az 1990-es években pedig a párt országos működésében is. Olyan politikus volt, aki a kereszténydemokrata értékend következetes képviseletét, a magyar társadalom meg nem alkuvó szolgálatát állította közszereplésének középpontjába.
A rendszerváltoztatás és az azóta
eltelt időszak magyar kereszténydemokráciájának egy jeles képviselője
adta vissza lelkét Teremtőjének 2016.
augusztus 10-én.
Dr. Ghiczy Tibor, a Kereszténydemokrata Néppárt Vas Megyei Szervezetének tiszteletbeli elnöke meghatározó személyiség volt a KDNP, illetve
a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség Vas megyei szervezetének
életében, az 1990-es években pedig a
párt országos működésében is.
Dr. Ghiczy Tibor 1927 október
1-jén született a Sopron vármegyei
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Kapuváron. Középiskolai tanulmányait a bencések soproni és a jezsuiták pécsi gimnáziumában végezte. A
Pázmány Péter Tudományegyetemen
jogot hallgatott, 1951-ben szerzett
jogi doktori oklevelet.
Évtizedeken át dolgozott közjegyzőként, illetve jogtanácsosként. Az 1956os forradalom és szabadságharc idején
fiatal jogászként tagja volt a celldömölki járás nemzeti bizottságának.
A rendszerváltoztatáskor csatlakozott a Kereszténydemokrata Néppárthoz, 1989-től a párt egyik fő szervezője volt Vas megyében. A megyei

szervezet titkára, később ügyvezető
elnöke lett. Nagy szerepe volt abban,
hogy a KDNP az 1990-es országgyűlési választásokon jó eredményt ért el
a megyében. 1990-től a KDNP országos Intézőbizottságának tagja, a következő évtől 1995-ig az Intézőbizottság titkára. 1994-ig a szombathelyi
közgyűlés képviselőjeként, 1994-től
1998-ig a megyei közgyűlés tagjaként
tevékenykedett, elnöke volt a megyei
közgyűlés jogi bizottságának. A törvénytelen pártvezetéssel szembeni
ellenállás egyik vezetője volt mind
országos, mind megyei szinten. A tör-

vényes állapotok visszaállítása után a
KDNP Országos Etikai Bizottságának elnöke 2010-ig.
Dr. Ghiczy Tibor, a Barankovics
Emlékérem, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjének
birtokosa olyan politikus volt, aki a
kereszténydemokrata értékrend következetes képviseletét, a magyar
társadalom meg nem alkuvó szolgálatát állította közszereplésének középpontjába.
Kereszténydemokrata Néppárt
Vas Megyei Szervezete
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Párt és Frakció

Több figyelmet az üldözött keresztényeknek!
A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

kapcsolattartás
„Mindent meg kell tenni a közel-keleti keresztények helyben maradásáért” – nem lát más megoldást a migráció kezelésére a Hölvényi György, a KDNP
európai parlamenti képviselője. Harrach Péterrel, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetőjével közösen tartott sajtótájékoztatójukon az EP-képviselő
úgy fogalmazott: mindent meg kell tenni ezért, különben felbomlik a kibocsátó országok társadalmi egyensúlya.

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

HAZÁNK – MTI

A Közel-Keleten senki sem ért
egyet az elvándorlást támogató európai politikával – jelentette ki a Hölvényi György az elmúlt féléves uniós
tevékenységéről szóló budapesti sajtótájékoztatóján. Mint fogalmazott, a
keresztények és a síiták együttműködése, akár Libanonban, akár Szíriában
nemcsak vallási, hanem biztonságpolitikai okokból is fontos.
Kijelentette: az elvándorlás a térségben a tudatosan szervezett szélsőség számára táptalaj, de leszögezte
azt is: a bevándorlók nem lehetnek az
európai munkaerőpiac áldozatai. Az
európai parlamenti képviselő bírálta
az uniót, amiért a menekültkérdésben
„követő, utólagos politikát folytat”,
bár azt lényegesnek ítélte, hogy egyre
több határozat érinti a válságot.
Az Európai Parlament fejlesztési bizottságának munkájáról szólva beszélt
még Afrikáról. A legfontosabb, hogy
szembe kell nézni a demográfiai kérdésekkel, valamint azzal, hogy gyenge államok vannak, ahol a társadalmi
összetartó erők megrendültek, és ezt
növeli a jelentős korrupció is – értékelte a helyzetet. Ezen országokban a

A tájékoztatón Harrach Péter, a
KDNP országgyűlési frakcióvezetője
is a kereszténydemokraták felelősMegjelentvilág
Ferenc
ségét hangsúlyozta a teremtett
pápa Laudato si´
védelme érdekében. Szólt a kezdetű
bevándorenciklikája
lással kapcsolatos
kettőskellfelelősségről
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
is, amelynek az ide érkezők iránt is
meg kell mutatkoznia, de azok iránt
is, akik itt élnek. Arra a kérdésre,
hogy hogyan hat az európai kereszténységre a migránsválság, a politikus
úgy felelt: jelenleg Európa vallási értelemben nem keresztény, gyökerei,
értékei azonban a kereszténységhez
kötődnek. Nagy bajnak ítélte, hogy
Európa és az unió vezetői elszakadtak
a keresztény értékektől. „Akár akarja,
akár nem akarja egy uniós vezető, ő
keresztény, mert a gyökerei, szocializációja keresztény” – fogalmazott
Harrach Péter. „A keresztény gyökereket teszi tönkre a migrációs folyamat” – tette hozzá.
Hölvényi György ehhez kapcsolódvényi György, aki a környezetvédelmi
bizottságnak is tagja, közölte még: va elmondta: Európa számára kultuEurópa a GMO-mentesség felé halad, rális kérdés, hogy a keresztényekért
de eredménynek értékelte azt is, hogy felelősséget vállaljon. Rámutatott: a
Franciaországban a kereskedelemben közel-keleti keresztények senki másmár nem használnak nejlonzacskókat. ra nem számíthatnak, mint Európára,
Megjegyezte: ezen a téren Magyaror- így ők a támogatás hiányában végtelenül kiszolgáltatottá válnak.
szág sem áll rosszul.
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

vallási vezetőknek jelentős szerepük
van, ezért változtatni kell azon az
uniós politikán, amely nem támogatja
őket – fogalmazott a vallási közösségek közti párbeszédet segítő néppárti
munkacsoportot is vezető politikus,
hangsúlyozva a helyi közösségek
megtartó erejének fontosságát. Höl-

Változtatni kell az EU irányításán!
A KDNP és a magyar kormányzat is Európa-párti, de
Brüsszelnek oda kell figyelnie az uniós polgárok hangjára – szerepel a Kereszténydemokrata Néppárt BREXIT
kapcsán kiadott közleményében.
HAZÁNK

A Kereszténydemokrata Néppárt közleményt adott ki
a Nagy-Britannia EU-ból történő kilépéséről (BREXIT)
döntő brit népszavazást követően. Az alábbiakban ezt
olvashatják.
„Döntöttek a britek: elhagyják az Európai Uniót.
Mindamellett, hogy ez a döntés fájdalmasan érinti mind
Magyarországot, mind a magyarokat és az egész EU-t,
látnunk kell, ez egy intő jel: szükséges változtatni ennek
a közösségnek az irányításán, működésén és hatékonyságán!
A KDNP és a magyar kormányzat is Európa-párti, de
Brüsszelnek oda kell figyelnie az uniós polgárok hangjára. Az unió vezetői nem törekedhetnek a nemzetállamok
gúzsbakötésére. A BREXIT gazdasági következménye
mellett az EU értékválságáról és sok esetben tehetetlenségéről is szól.
A magyar politikusoknak felelősségük van nem csak
Európa jövőjét, de a magyar polgárok boldogulását illetően is – legyenek ők idehaza, Nagy-Britanniában vagy
máshol a világban. Éppen ez az oka annak, hogy a most
elindult folyamatot fontos megállítani még akkor, amikor lényegi változtatásokkal ennek reális esélye van! Ne
engedjük elveszni azt az eszményt és azt a vívmányt,
amelyet az Európa Unió testesíthet meg minden állam
számára az öreg kontinensen!” – áll a KDNP állásfoglalásában.
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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 –

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

A családok helyzetén javító törvénymódosító
csomagon dolgozik a KDNP
HAZÁNK – MAGYAR HÍRLAP

A családok helyzetén könnyítő intézkedéscsomagot készít elő a Kereszténydemokrata Néppárt – mondta a Magyar Hírlapnak
adott nyári interjújában Harrach Péter. A
kereszténydemokrata politikus közölte: sok
apró intézkedéssel javítanának a családok
helyzetén, a csomagot civil szervezetekkel
egyeztetve alakították ki. A frakcióvezető
a családtámogatási rendszer részeként életszerű javaslatnak nevezte a pelenka áfájának csökkentését. Kitért arra is, hogy ősszel
a parlament elé kerülhet a szabad vasárnap
eltörlése után kialakított kármentési javaslat.
Mint elmondta, a szakszervezetekkel és a
munkaadói képviseletekkel lefolytatott tárgyalások nyomán havi két szabad vasárnapot
javasolnak a kereskedelemben dolgozók számára. Ezen felül „különös védelmet adnánk
a kisgyermekes munkavállalóknak, illetve
béremelést is javasolunk. Rögzítenénk azt a
kitételt is, miszerint nyolc óránál többet ne lehessen vasárnap dolgoztatni. Úgy gondolom,
az ősszel be tudjuk majd nyújtani ezt a munkavállalói érdekeket képviselő tervezetet a
parlamentnek” – fogalmazott Harrach Péter.
A kereszténydemokrata képviselőcsoport
vezetője a csaló termékbemutatók elleni
jogszabályi fellépést eredményesnek ítélte,

de felhívta a figyelmet a további visszaélések megakadályozásának szükségességére.
„Különösen az idős embereket használják ki
a magukat kereskedőknek álcázó szélhámosok. A törvénymódosítások révén csökkent
a visszaélések száma, ám figyeljük, mik a
változások, és igyekszünk majd az újabb
utakat is elvágni. Az üdülési jog vagy az
internetes áruvásárlások terén tapasztalható
visszásságok ellen is kiterjesztenénk a korlátozásokat” – fogalmazott lapinterjújában
Harrach Péter.
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KDNP-s kezdeményezésre kapnak emlékművet és emléknapot
a magyar hősi halott haditengerészek
Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

kapcsolattartás

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

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 –

Magyar emlékművet állítanak a pólai (horvát nevén Pula) haditengerészeti temetőben az első világháborúban hősi halált halt magyar tengerészek emlékére. Ezen túl a KDNP két parlamenti képviselője kezdeményezte a magyar haditengerészek emléknapjának kijelölését is – tájékoztatta az MTI-t Lomnici
Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke telefonos nyilatkozatában a horvátországi Pólából.
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 –

MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

Lomnici Zoltán a közelmúltban az
Adriai-tenger partján a Szent Istváncsatahajó hullámsírjánál, valamint
a pólai haditengerészeti kikötőben
helyezte el a kegyelet virágait. Mint
mondta, a temetőben osztrák, magyar,
olasz és horvát áldozatok nyugszanak,
viszont magyar nyelvű emlékmű vagy
-tábla nem található, ez pedig az anyaország mulasztása, amit pótolni kell.
Emlékeztetett arra, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének 20 százalékát magyar tengerészek alkották, összesen 27 ezer
magyar teljesített szolgálatot a flottánál, amely az első világháború idején
a világ hatodik legerősebb flottája
volt. A második világháborút követően azonban nem lehetett megemlékezni az első világháború áldozatairól
– magyarázta Lomnici Zoltán –, így
míg a többi nép emlékművet állított, a
magyarok ezt nem tették meg.
Néhány napja érkezett meg az Országgyűlés elnökéhez, Kövér Lászlóhoz az az egyéni képviselői indítvány,
amelyet a KDNP két képviselője,
Rubovszky György és Vejkey Imre
nyújtott be a magyar tengerészek emléknapjának kijelölését javasolva. Ez

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

a kezdeményezés egyrészt főhajtás a
hős haditengerészek előtt, másrészt
azt szorgalmazza, hogy a történelemoktatásban nagyobb teret kapjon a
magyar tengerészekről szóló rész. A
megemlékezés és az emlékmű felál-

lítása egyrészt hiánypótló, másrészt a
nemzet önbecsülése szempontjából is
lényeges, és a hazaszeretetet erősítő,
senki ellen sem irányuló kezdeményezés – szögezte le az Emberi Méltóság
Tanácsának elnöke.

Lomnici Zoltán kiemelte, hogy az
első világháború szinte minden magyar családot érintett, három és fél millió behívót küldtek ki, 660 ezer magyar
katona nem tért vissza, és többségük
idegen temetőkben nyugszik, ahová
már senki nem visz virágot. Ezért családtörténeti szempontból is fontos az
első világháborús hősi halottakról való
megemlékezés – fűzte hozzá.
Csak kevesen tudnak arról, hogy
létezett a Szent István-csatahajó, vagy
hogy azon magyar tengerészek szolgáltak és haltak hősi halált, és arról is
nagyon kevesen tudnak, hogy Fiuméban (horvát nevén Rijeka) tengerészeti akadémia működött, ahol magyar
nyelven is oktattak – húzta alá Lomnici Zoltán.
A Szent István-csatahajót 1914-ben
Fiuméban bocsátották vízre, 152 méteres hosszával és 20 ezer tonnás vízkiszorításával korának egyik legnagyobb hajója volt. Hadrendbe állítása
után négy évig a pólai kikötőben tartózkodott, és a város légvédelmében
vett részt. Első és egyben utolsó útjára
1918. június 9-én indult el, június 10én hajnalban pedig két olasz torpedótalálat után süllyedt el. A hajó 1087
fős legénységének 89 tagja vesztette
életét a támadásban.

Az EU fejlesztéspolitikájában nélkülözhetetlenek
az egyházi segélyszervezetek
HAZÁNK

Az Európai Néppárt vallásközi párbeszédért felelős munkacsoportja a
közelmúltban megbeszélést folytatott
Ján Figellel, az Unió vallásszabadságért felelős különmegbízottjával, valamint a német szövetségi fejlesztési
minisztérium magas szintű vezetőjével. A felek egyetértettek abban, hogy
az EU nemzetközi fejlesztési politikájában egy szemléletváltás tanúi vagyunk.
Hölvényi György, a néppárti bizottság társelnöke a találkozó után elmondta: „Németországban mindössze
két éve emelték be a fejlesztéspolitikába a vallás szerepét, és ismerték el
az egyházi segélyszervezetek páratlan
terepmunkáját a világ különböző válságzónáiban. Ez egy nagyon fontos
változás, amelyet uniós szinten is mielőbb fel kellene ismerni”. A kereszténydemokrata EP-képviselő több
látogatást tett már a közel-keleti és

Hazank.indd 9

afrikai válságövezetekben, ahol nem
csak a helyi vallási vezetőkkel találkozott, hanem a terepen humanitárius
segélyezéssel foglalkozó szervezetekkel is megbeszélést folytatott.
Az Aid to the Church in Need pápai
humanitárius szervezet képviselője a
megbeszélésen kiemelte: „Az egyházi

segélyszervezetek olyan területeken is
folytatják küldetésüket, ahonnan biztonsági okok miatt a nagy nemzetközi
NGO-k már kivonultak. Iskolákat építenek újjá és tartanak fenn, szociális
ellátást és segélyezést folytatnak, valamint templomokat és házakat építenek újjá konfliktuszónák mellett.

Utóbbinak létfontosságú szerepe van
abban, hogy visszaadja az embereknek nemcsak otthonukat, hanem hitüket a boldogulásban, a jövőben”. A
szekularizáció elve miatt sok európai
vezető az egyházi segélyszervezetek
támogatásában elsősorban a térítő tevékenységet látja, pedig ez egy téves,
elavult szemlélet. Ezen szervezetek
nem csak saját közösségeiket támogatják, hanem valamennyi rászoruló
vallási kisebbségért is kifejtik tevékenységüket.
Ján Figel megerősítette, hogy az általa betöltött különmegbízotti szerep
a vallásszabadság ügyét előremozdító
politikai pozíció. A különmegbízott
elmondta: egyetért a német szemléletváltással és maga is azon a véleményen van, hogy az egyházi segélyszervezetekkel szorosabbra kell fűznie a
viszonyát az Uniónak, hiszen az emberiség nagy része vallásos, a segélyszervezetek pedig páratlan munkát
végeznek.
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

A Kereszténydemokrata Néppárt
frakcióvezetője, Harrach Péter a Kossuth Rádió „180 perc” című műsorában fejtette ki véleményét a kvótanépszavazásról. A politikus szerint a
magyar emberek pontosan tudják,
miről szól ez a népszavazás: az Európai Unión belül, annak egyenjogú
tagjaként szeretnénk élni a közvetlen
véleménynyilvánítás demokratikus
jogával egy olyan kérdésben, amely

nemcsak az ország, de az egész kontinens jövőjét meghatározhatja.
A KDNP frakcióvezetője szerint a
népszavazás kimenetele mindenképpen hatással lesz az Európai Unió közösségének egészére, és a környező
országokra is. A kereszténydemokrata politikus arra kért mindenkit,
hogy ne pártpolitikaként kezeljék a
kvótanépszavazást, hanem tekintsék
nemzeti ügynek a nemzeti ügyet, hi-

kapcsolattartás
szen a magyar lakosság 84%-a egyet- hogy mindenki elmondja ezzel
kapért a kormánnyal abban, hogy nem csolatban a véleményét” – ezt már
kíván erőszakkal betelepített migrán- Rétvári Bence nyilatkozta a Pessokkal együtt élni. Harrach Péter úgy tiSrácok.hu-nak adott interjújában.
véli, hogy az emberek tudják: el kell A KDNP alelnöke hozzátette: az
menni szavazni.
„MSZP Magyarország helyett inkább
„A kényszerbetelepítés egy sors- Brüsszelt szeretné kiszolgálni, és a
Ferenc
kérdés. Meghatározza Európa köz- kényszerbetelepítés pártjánMegjelent
vannak.”
pápa Laudato si´
biztonságát, gazdaságát, kulturális Ha nem így lenne, ki mernének
állkezdetű enciklikája
valamint a terrorizmussal kapcsoni és nemet ellen
mondanának
A lelki-szellemi környezetszennyezés
is védekezni kell a brüsszeli
latos helyzetét, éppen ezért fontos, javaslatra.
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

Az európaiak többsége úgy véli:
a bevándorlás növeli a terrorveszélyt
Az európai lakosság nagyobb része úgy véli, hogy a kontinensre
érkező milliós migránsáradat növeli a terrortámadások kockázatát
– állapította meg egy frissen közzétett közvélemény-kutatásában
az amerikai Pew Research intézet.
A tíz országban, 11 ezer ember
megkérdezésével készült felmérés
rámutat: az itt élők jelentős része
a munkahelyét és a szociális juttatásokat is félti a bevándorlás miatt.
hazánk

A kutatási eredmények szerint 76
százalékkal Magyarországon a legnagyobb azoknak az aránya, akik
úgy vélik, hogy a bevándorlással
párhuzamosan nő terrorfenyegetettség is. Kiemelkedően magas (71 százalék) az így gondolkodó lengyelek
aránya is. De még Németországban
is a megkérdezettek 61 százaléka
mondta azt, hogy összefüggés van a
bevándorlás és a terrorizmus között.
A bevándorlás gazdasági hatásait kutató kérdésre a tíz ország közül
hétben többségbe kerültek azok, akik
tehernek tartják a menekültek befogadását, és úgy érzik, hogy ezáltal
veszélybe kerülhet a munkahelyük

és a szociális juttatásaik. Magyarországon 82, Lengyelországban 75,
Görögországban 72, Olaszországban
65, Franciaországban 53 százaléknyian válaszoltak így.
A közvélemény-kutatásból az is
kiderült: az említett országokban a
lakosság többsége nem osztja azt a
véleményt, hogy a társadalmi sokféleség növekedésének – vagyis újabb
etnikai csoportok vagy nemzetiségek
megjelenésének – kedvező hatása
lenne. A legtöbben Svédországban
mondták azt, hogy hazájukat jobb
hellyé teszi a diverzifikáció, de arányuk ott is csak 36 százalék. Görögországban ugyanakkor 63, Olaszországban pedig 53 százaléknyi
megkérdezett bizonyosnak mondta
magát abban, hogy a sokféleség fokozódása rosszabbá teszi az életet
hazájukban.

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

Katolikus papot gyilkoltak a dzsihadisták
Mint ismeretes, július végén a normandiai Rouen közelében fekvő Saint-Etienne-du-Rouvray településen öt embert –
egy papot, két apácát és két hívőt – ejtett
túszul két iszlamista támadó. A 84 éves
papnak elvágták a torkát, és egy további
túszt súlyosan megsebesítettek az elkövetők, akiket a rendőrség agyonlőtt. A támadás elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű
dzsihadista terrorszervezet jelentkezett.
A Kereszténydemokrata Néppárt hivatalos közleményében úgy fogalmaz:
a templomban történt erőszakos cselekmények azt bizonyítják, hogy a terroristák célpontjai a hívő keresztények lettek,
nem csak az európai emberek életére törnek, de szeretnék eltiporni kultúránkat,
vallásunkat, identitásunkat is. Az idős
pap megölése és a templom elleni támadás sokatmondó, üzenetértékű gaztett
volt. „Európa alapvető értékei közé tartozik a szabad vallásgyakorlás, az iszlám
terroristák ezt az alapvető értéket akarják
megsemmisíteni és a keresztény hívőket megfélemlíteni. Ez ellen az Uniónak
minden lehetséges módon fel kell lépnie
és megakadályozni azt, hogy a támadások mindennapjaink részévé váljanak” –
fogalmaz a kormánypárti nyilatkozat.
Hölvényi György kereszténydemokrata EP-képviselő, az Európai Néppárt
frakciójának vallásközi párbeszédért felelős munkacsoportjának társelnöke is a
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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 –

keresztény emberek ellen intézett nyílt támadásként értékelte az Iszlám Állam terrorszervezet megbízásából végrehajtott
erőszakcselekményt. A képviselő szerint
Jacques Hamel atya aljas meggyilkolása
szimbolikus cselekmény: valódi célja a
keresztény értékek elleni háború, amely
dzsihádista stratégia részeként ezúttal az
európai keresztények ellen fordult.
„Az Európára zúduló terrorizmus ismét átlépett egy határt. A dzsihádista
terroristák ártatlanok elleni véletlenszerű
támadás helyett ezúttal egy keresztény
vallását gyakorló közösség és vezetője
ellen hajtottak végre célzott merényletet” – állapította meg Hölvényi György
kereszténydemokrata EP-képviselő, aki
részvétét fejezte ki az aljas módon meg�gyilkolt Jacques Hamel atya helyi római
katolikus közössége felé. A kereszténydemokrata képviselő emellett hangsúlyozta,
hogy a szekuláris Európa a merénylettel
újabb kihívással szembesül: készen áll-e
hívő polgárainak biztonságát szavatolni? Hölvényi György szerint Európa vezetőitől azonnali megoldásokat várnak
a polgárok, és a leghatározottabban fel
kell lépniük a vallási alapú félelemkeltés ellen. Vallásközi párbeszédért felelős
néppárti politikusként reményének adott
hangot, hogy „az európai iszlám vezetői
egységes határozattal elítélik ezt a vallási
alapú brutális gyilkosságot”.
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 –

Soros György javaslata rossz a magyaroknak
A kormánypártok szerint Soros
György „pénzügyi, devizapiaci spekulánsnak” a néhány hete egy brüs�szeli meghallgatáson tett, bevándorlók befogadását célzó javaslata
rossz a magyaroknak. A kereszténydemokrata Hollik István a Fidesz és
a KDNP véleményét ismertetve azt
mondta: azért tartják rossznak ezt
az ajánlatot, mert bevándorlókkal
árasztaná el az Európai Uniót és juttatnának belőlük Magyarországra is.
KDNP.HU – MTI

Hollik István országgyűlési képviselő (KDNP) elmondta: rossznak tartják
Soros György javaslatát azért is, mert a
bevándorlók befogadását egész Európára kivetendő új adókkal, például benzinadó kivetésével, kötvénykibocsátás-

Hazank.indd 10

sal finanszírozná, utóbbival még inkább
eladósítva az uniót.
A kormánypártok elfogadhatatlannak
tartják Soros György azon felvetését
is, hogy az unió a kohéziós forrásokat
vágja vissza és vegye el az agrártámogatások egy részét, azaz hogy támogatásokat vonjanak el a közép-európai
országoktól a bevándorlók érdekében
– folytatta Hollik István.
Közölte: a Fidesz és a KDNP a leghatározottabban felszólítja az Európai
Uniót arra, hogy „a pénzügyi, devizapiaci spekuláns” ajánlatát utasítsa vissza.
A KDNP-s országgyűlési képviselő kiemelte: úgy tűnik, hogy Soros
György vezérletével meghirdették az
elhibázott bevándorlás-politika folytatását és már a forrásokat keresik hozzá.
„Úgy látszik, hogy Brüsszel nem tanult

sem a brit népszavazásból, sem az egyre inkább EU-ellenes hangokból” – jegyezte meg.
Kijelentette: álláspontjuk kezdetektől
világos, helyességét a brit népszavazás
is igazolja. A britek egyértelmű üzenetet küldtek Brüsszelnek: változtatni kell
politikáján, nem dönthet az emberek
akarata ellenére sem a bevándorlásról,
sem más ügyben. Hollik István szerint
az unió azért van ma válságban, mert a
vezetése nem hallotta meg az emberek
hangját, és a bevándorláspolitikájával
veszélybe sodorta az európai egységet,
és az európai – közte a magyar – emberek biztonságát.
Hollik István emlékeztetett: Soros
már hónapokkal ezelőtt felhívta a figyelmét Európának, fogadja be a bevándorlókat, aminek indokoltságát a

globális spekuláns gazdasági és demográfiai okokkal magyarázta. Soros
György több bevándorláspárti pártot és
civil szervezetet is pénzel, és ezen szervezetek hálóján keresztül olyan globális
aktivistahálózatot tart fenn, amelyek segítségével az illegális nemzetközi embercsempész-hálózat malmára hajtja a
vizet – emlékeztetett a honatya.
Hollik István összegzése szerint Soros György szereplése annak a jele,
hogy továbbra sem akarják Brüsszelben
meghallani az emberek hangját és folytatnák az elhibázott bevándorláspolitikát, ennek árát pedig az európai, köztük
a magyar emberekkel akarják megfizetetni. Ez a Fidesz-KDNP-t megerősíti
abban, hogy Brüsszelt meg kell állítani
és ezért a magyar népszavazásnak még
nagyobb a jelentősége, mint valaha.
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tér lesz
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Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Orbán Viktor:
Európa vezetése megbukott

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

hazánk

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

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

Megjelent
Orbán Viktornak
azFerencerdélyi Tuspápa Laudato si´
nádfürdőn megtartott
kezdetű enciklikájaBálványosi
Szabadegyetemen
(Tusványos) tarmi környezetszennyezés
ellen is védekezni kell
tott előadásában rámutatott: elitválság és demokráciaválság van
Európában és a nyugati világban. A
miniszterelnök szerint Európa jobbés baloldali vezetői 50-60 éven keresztül mindig ugyanazokból a körökből, ugyanazokból az iskolákból,
ugyanabból az elitből jöttek, és ezt
mindenki természetesnek tekintette, míg egymással versenyezve és
egymást váltva képesek garantálni
Európa növekvő jólétét.
Előadásában a kormányfő hangsúlyozta: minden olyan gondolatot,
politikai akciót és kezdeményezést,
amely hatásköröket akar elvonni a
nemzetállamoktól, meg kell állítani, ezt a politikát abba kell hagyni.
Úgy fogalmazott: a nemzeti szuverenitás visszaszorítása az európai
jogkörök javára egyike a legnagyobb veszedelmeknek ma Európában. Hozzátette, hogy a hamis
önértékelést szintén be kell fejezni.
Rámutatott: a britek unióból való
kilépésével bizonyosan lezárult
egy korszak, ami arról szólt, hogy
a szervezet a világpolitika globális
szereplője.

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

– Folytatás a 13. oldalon –

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

Európa idealizálásával
fel kel végre hagyni
Az unió ma regionális szereplő, és jó esetben arra képes, hogy
a környezetében zajló eseményeket befolyásolja, illetve lassan már
arra sem – fejtette ki Orbán Viktor.
Hangsúlyozta: Európa idealizálását
szintén abba kell hagyni. Kitért az
előző napi müncheni merényletre
is, és azt mondta, nekünk is egyre
többet és egyre erőteljesebben kell
foglalkozni a biztonság kérdésével.
Európa jelenlegi politikai vezetése megbukott – jelentette ki előadásában Orbán Viktor. Úgy fogalmazott, a kontinens elvesztette a
globális szerepét és regionális szereplővé vált, nem képes megvédeni
saját polgárait, saját külső határait.
Mi kell még ahhoz, hogy kimondják, az európai politikai vezetés
megbukott? – tette fel a kérdést Orbán Viktor. A kormányfő azt mondta, szeptemberben, amikor Pozsonyban összegyűlnek Európa vezetői, a
mostani elit védeni fogja a mundér
becsületét. Úgy értékelte: ezen a
tanácskozáson a közép-európai államoknak azt kell képviselniük, hogy
Európában alapvető változásokra
van szükség.
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Meg kell erősíteni
az európai
titkosszolgálati
rendszert
Orbán Viktor kijelentette, maga
sem tudta volna Donald Trump amerikai republikánus elnökjelöltnél
jobban megfogalmazni, hogy milyen
lépések szükségesek a terrorizmus
leküzdésére. Trumpnak az Egyesült
Államokra vonatkozó javaslatával
összhangban kijelentette: Európában
a nemzeti titkosszolgálatokat és ezek
együttműködését a világ legjobb teljesítményű titkosszolgálati rendszerévé kell tenni, és le kell állítani a
„demokráciaexportot”.
„Ha a stabilitás helyett továbbra
is a demokráciaépítést helyezzük
előtérbe, olyan térségekben, ahol
ennek sikere rendkívül kétséges,
akkor nem demokráciát fogunk
építeni, hanem instabilitást fogunk
okozni” – hangoztatta. Hozzátette:
Törökországgal szemben Magyarország legerősebb elvárása szintén a
stabilitás. „Ha Törökország is instabillá válik, akkor abból a térségből
az EU-ra minden kontroll nélkül rázuhan sok tízmillió ember” – fogalmazott a miniszterelnök.
Európai hadsereg kell!
A magyar kormányfő az előadása
után tartott fórumon kérdésre válaszolva kijelentette: a NATO-tagság
fontos és jó dolog, a magyarok biztonságához hozzájárul, védernyője
Közép-Európa biztonsága szempontjából létkérdés. Ugyanakkor a britek
unióból való kilépésével a kontinens
katonai ereje jelentősen lecsökkent,
és nem maradhatunk katonapolitikailag ebben a védtelen helyzetben
– érvelt.
Ezért létre kell hozni egy európai hadsereget, amely valódi közös
haderő lenne, valódi közös ezredekkel, közös vezénylési nyelvvel
és közös szerkezettel. Kitért arra
is, hogy a nemzeti költségvetéseket át kell gondolni, a hadiipart be
kell illeszteni a gazdaságpolitikai
gondolkodásba. Orbán Viktor egy
másik felvetésre kitért arra is, hogy
nem közömbös számunkra az amerikai elnökválasztás kimenetele,
nem mindegy, hogy aki az Egyesült
Államok vezetője lesz, mit gondol a
bevándorlásról. Mint fogalmazott,
amerikai nézőpontból még azt is
érti, ha egy bevándorlásban pozitívumot látnak, hiszen így jött létre az
Egyesült Államok. „De azt látniuk
kéne, hogy ebben a történetben mi
vagyunk az indiánok” – fogalmazott
Orbán Viktor.
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Segítség a valódi üldözötteknek,
de önvédelem Európának
Aki ténylegesen menekült, annak meg kell adni a védelmet, lehetőleg a
saját hazájában. A gazdasági, szociális szempontok miatt megjelenő bevándorlóktól azonban meg kell védeni Európát – hangsúlyozta Harrach
Péter, a KDNP parlamenti frakcióvezetője abban a tusványosi vitában,
melyen még Kósa Lajos, a Fidesz képviselőcsoportjának első embere és
Szél Bernadett, az LMP társelnöke vett részt.

hazánk

Kósa Lajos Fidesz-frakcióvezető a
kerekasztal-beszélgetésen azt mondta: az egyik legfontosabb magyar
szuverenitást érintő kérdés, hogy Magyarország határozhatja-e meg, kik a
polgárai, kik élhetnek ott, és ha valaki
ide akar jönni, azt milyen feltételek
mellett teheti meg. „Erről a jogunkról
nem mondtunk le soha” – fogalmazott
a kormánypárti politikus. Kósa Lajos
kijelentette: nem lehet belemenni
abba, hogy valaki más döntse el, kikkel kell együtt élnünk. A népszavazás
ennek a szuverenitásnak a megerősítéséről szól – rögzítette. „A házamban
bárkit vendégül láthatok, de azt nem
tűröm el, hogy a szomszéd mondja
meg, hogy kit engedjek be” – fogalmazott a fideszes politikus.
Az Európai Uniónak eurómilliárdokkal kell azokban az országokban
segítséget nyújtania, ahol válság van.
Azok segítségét is joggal lehet elvár-

ni, akik „voltak szívesek felgyújtani a
puskaporos hordót” – közölte, majd
megjegyezte: az Egyesült Államok
volt az, amely a legintenzívebben támogatta a demokráciaexportot, ami
teljes kudarcot vallott.
Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője kiemelte: első pillanattól a
kettős felelősség elvét hangsúlyozták,
azaz aki ténylegesen menekült, annak
meg kell adni a védelmet, lehetőleg
a saját hazájában. A gazdasági, szociális szempontok miatt megjelenő
bevándorlóktól azonban meg kell védeni Európát – tette hozzá.
Kitért arra is, hogy a nyugati kultúra
válsága újabb lendületet kapott, ugyanakkor a kereszténység mindig egyensúlyt teremtett az emberi személy méltósága és a közösségek között.
Szél Bernadett, az LMP társelnöke
azt mondta:a migráció és bevándorlás
mindig is nemzeti hatáskörben volt az
unióban és ott is kell maradnia, zsarolásnak egyetlen nemzet sem engedhet.

Szent Istvánra hivatkozott
a szlovák államtitkár
Tusványos történetében az
első szlovák politikusként Peter
Krajňák, Szlovákia oktatási minisztériumának államtitkára vett
részt a Bálványosi Szabadegyetemen egy kerekasztal-beszélgetésen. Szerinte „a túlélés
feltétele a keresztény Európa újra-megteremtése”, de még ennél
is továbbment, amikor a szlovák
állam tisztségviselőjeként szokatlan módon – pozitív értelemben – Szent István király példájára hivatkozott. A hallgatóságban
hitetlenkedő taps fogadta az első
magyar királyt dicsérő szavakat.
„Európának keresztény alappilléreken kell állnia. Csakhogy ak-

kora látszólagos jólétben élünk,
hogy közben elfelejtettük Európa
alapértékét – a kereszténységet”
– fogalmazott az államtitkár,
hozzátéve, hogy ő „fél az extrém-liberalizmustól, amely előtérbe helyezett minden demokratikus elvet, viszont teljesen
kiszorította a kereszténységet”.
A Szent István-i példára hivatkozásnál persze nem árt tudnunk,
hogy – bár a szlovák kormányhoz tartozó politikusról van szó
–, valójában Peter Krajňák közel
sem magyarfaló szlovák nacionalista, hiszen maga is egy kisebbséghez, a görög katolikus ruszinokhoz tartozik.
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A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Az IKSZ azt kérte, ne provokáljon a „Pride” – nem hallgattak rá

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

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

hazánk

Természetesen senkinek semmi köze
ahhoz, hogy valaki mit csinál otthon
a saját lakásában, amíg nem követ el
bűncselekményt, ezt tiszteletben kell
tartani. Ugyanakkor felszólítjuk a Pride
szervezőit, hogy gondoskodjanak arról,
Ferenc
hogy ne fordulhasson elő aMegjelent
korábbi
pápa Laudato si´
évekhez hasonló vallásgyalázás
emkezdetűés
enciklikája
berek millióinak
megsértése.”
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen isavédekezni
kell
Azóta tudjuk, hogy az elfogadást és
toleranciát követelő felvonulók nem
hallgattak a fiatal kereszténydemokratákra, és egyáltalán nem érdekelte
őket, transzparenseikkel, jelmezeikkel
kiket sértenek vagy aláznak meg.
A rendezvény résztvevői Áder János
köztársasági elnököt, Orbán Viktor
miniszterelnököt, Kövér Lászlót, az
Országgyűlés elnökét és Tarlós István
főpolgármestert kigúnyoló papírbábukkal vonultak fel. A Fodor Gábor-féle Magyar Liberális Párt ifjúsági szervezete azt kérte, a parlament
és a városháza épületére kerüljön ki a
(LUF) olyan javaslatot tett, hogy legalizálná a testvérek közti vérfertőzést és homoszexuálisoknak kedves „szivár– előzetes beleegyezés esetén – a nek- ványos zászló”. Egy csoport „A szererofíliát is. Mi már csak egy dolog miatt lem valóság, Isten csak mese” feliratú
aggódunk, mi lesz az özvegy kecske transzparensekkel vonult fel. Sem a
szervezők, sem más „melegjogi” szerjogaival?
A Budapest Pride-on, bár a tole- vezetek nem határolódtak el a fenti
rancia, elfogadás rendezvényeként provokatív megnyilvánulásoktól – úgy
hirdeti magát, minden évben súlyo- tűnik, az érzékenység náluk csak akkor
san sértenek meg embereket hitükben, működik, ha saját magukról van szó.
Mindezen provokációk a szocialista
meggyőződésükben és vallásgyalázást
követnek el. Őket nem lehet bántani, de Kunhalmi Ágnest és Lendvai Ildikót
ők bánthatnak bárkit. Papi vagy apá- vagy épp az Együtt-elnök Szigetvári
ca ruhában provokálnak, kifigurázva e Viktort cseppet sem zavarták, ők láthivatás művelőit és a keresztény hithez hatóan jól érezték magukat a sokak
meggyőződését sértő rendezvényen.
tartozó embereket.
FORRÁS: AA

„A Budapest Pride-on, bár a tolerancia, elfogadás rendezvényeként
hirdeti magát, minden évben súlyosan sértenek meg embereket hitükben,
meggyőződésükben és vallásgyalázást
követnek el. Felszólítjuk a Pride szervezőit, gondoskodjanak arról, hogy ne
fordulhasson elő a korábbi évekhez
hasonló vallásgyalázás és emberek
millióinak a megsértése” – áll az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség
(IKSZ) június végi közleményében,
melyet a budapesti melegfelvonulás
szervezőihez címeztek. Az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség legújabb közleménye a következőképpen
szólt:
„Az IKSZ kiáll az Európai Unió
mellett. Számunkra a szabad utazás,
külföldi egyetemi tanulmányok és gyakorlatok olyan értékek, melyről szüleink még nem is álmodhattak. Ugyanakkor az Unió mostani vezetői egy
olyan rendszer kiépítésén fáradoznak,
amely értéksemleges, mind többször
alkalmazza egyes nemzetállamok ellen
a kettős mércét és biztosít teret és támogatást olyan marginális, de hangos
csoportoknak, melyek szembemennek
az alapvető európai értékekkel, a családdal, az emberi méltósággal, a szólásszabadsággal és mindezt politikai
korrektségnek nevezik.
A minap megjelent, hogy 31 nagykövetség (a Budapesten megtalálható
81-ből) biztosította támogatásáról a
Budapest Pride elnevezésű rendez-

FORRÁS:MTI

Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem
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– Folytatás a 13. oldalon –

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

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

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

Nacsa Lőrinc, az IKSZ elnöke
vénysorozatot. Kifejezetten sajnáljuk,
hogy más témákban, mint a család- és
életvédelem vagy a közel-keleti keresztényüldözés kevésbé aktívak a diplomáciai testületek. A minden évben jelentkező LMBT rendezvény szervezői,
akik évről-évre egyre több betűvel is
rendelkeznek, nehogy valakit megsértsenek, hogy kimarad a felsorolásból,
az elfogadást, toleranciát hirdetik.
Ugyanakkor fontos partnereik azok a
skandináv liberális pártok, akik Európában élharcosai a melegházasságnak, meleg párok örökbefogadásának.
Emlékezzünk, nem is olyan régen a
svéd liberális párt ifjúsági szervezete

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség győri szervezete és a Jövőnk a Magyar Emberekért
Egyesület jótékonysági és családi napot tartott július 31-én Győrben, a Mosoni Duna partján. A két
szervezet a rendezvénnyel egy Ravazdon élő leukémiás kisfiúnak, Barnabásnak igyekszik segíteni.

Horváth Ármin, az IKSZ győri
elnöke elmondta: a rendezvény
helyszínén becsületperselyt állítottak fel, amibe mindenki olyan
összeget tett, amennyit rá tudott
szánni, s amennyit a szíve diktált, ezenkívül több támogató
szervezet is utalt bizonyos összeget a beteg kisfiú megsegítésére.
„Keresztény ember ott segít,
ahol szükség van rá. Barni, a 3
éves leukémiás kisfiú segítségért kiáltott. Mi magunk, ifjú
kereszténydemokraták ennek a
különleges kisfiúnak a hangját
meghallottuk – mondta többek

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

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.

Leukémiás kisfiút
támogatott a győri IKSZ
hazánk

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 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 –

között a helyszínen tartott beszédében Horváth Ármin. – Megfogalmazódott bennünk, hogy
nekünk – közéletben résztvevő
fiataloknak – az az elsődleges
feladatunk, hogy ezeknek a segítségért kiáltó hangoknak a
számát csökkentsük. Mi, kereszténydemokraták alapvető célkitűzéseink között tartjuk, hogy a
magyar nemzet fennmaradása
érdekében elősegítsük a családés emberközpontú gondolkodás
kialakulását. Idézve Wass Albertet: ahhoz, hogy a magyarság
egységes legyen, minden magyarnak emberebbé kell válnia,
hogy ez által magyarabbá váljon.

Nem hunyhatunk szemet az egyre növekvő terrorizmus felett,
de hogy összetartókká váljunk
a veszély során, először is tanúbizonyságot kell tennünk, hogy
a szükség órájában igenis egymás mellett állunk! Teljes szívünkkel-lelkünkkel, s imáinkkal
segítjük Barnit, hogy betegsége
diktatúráját legyőzhesse” – fogalmazott Horváth Ármin.
Az eseménydús napot lábteniszbajnokság, karate show és
főzőverseny tarkította, a Győri
Nemzeti Színház művészei bábelőadással szórakoztatták a
gyerekeket, a felnőtteket pedig
zenei összeállítással bűvölték el.

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 –

Szanyi Tibor hazaáruló –
véli az IKSZ elnöke
kdnp.hu

Szanyi Tibor, aki nemrégiben még az MSZP elnökjelöltje volt, de csúnyán megbukott, azt találta mondani a
magyar-belga mérkőzés után, hogy „a foci négy nullra
nyert az ostoba nacionalista hőzöngéssel szemben” –
írta közleményében az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség (IKSZ) elnöke. Nacsa Lőrinc emlékeztetett:
Szanyi volt az, aki korábban nem szavazta meg a kettős állampolgárságot határon túli magyar testvéreinknek, s most ismét bebizonyította, hogy hazaáruló és
csak Brüsszel kottájából játszik.
A magyar futballválogatott régóta nem látott sikereket ért el az Európa-bajnokságon, egységbe kovácsolta
nemzetet, s az IKSZ szerint ez érték. „Szanyi az utóbbi években annyira brüsszeli lett, hogy a mérkőzésen
is Brüsszelnek szurkolt és így fog tenni a betelepítési
kvótáról szóló népszavazáson is és minden ügyben,
ahol az EU-s bürokrácia a magyar nép és a nemzetállamok ellenében cselekszik. Mi, fiatal kereszténydemokraták szégyelljük, hogy ilyen magyar képviselő van az
Európai Parlamentben és felszólítjuk az MSZP-t, hogy
határolódjon el a szocialista delegáció vezetőjétől” –
áll Nacsa Lőrinc közleményben.
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A miniszterelnök-helyettessel tanácskoztak külhoni magyar
politikusok a kisvárdai IKSZ-táborban
S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

kapcsolattartás

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

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

A külhoni magyarságot érintő szavazások, valamint Magyarország és a külhoni nemzetrészek kapcsolata voltak a témái egyebek mellett annak a kerekasztal-beszélgetésnek, amelyet a magyar kormány és a határon túli magyarságot képviselő szervezetek vezetőinek részvételével tartottak az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) kisvárdai nyári táborában július 8-án.
ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

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

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

HAZÁNK – MTI

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédében a külhoni nemzetrészek fontosságát hangsúlyozva
elmondta: a magyar államnak az a
célja, hogy a magyar nemzet fennmaradjon, javuljon a magyar emberek életminősége, de ez csak akkor
lehetséges, ha minden nemzetrész
megmarad. Ha bármelyik elvész,
akkor az egyetemes magyar nemzet
csonkul meg és léte válik kérdésessé
– tette hozzá. A kormányfő-helyettes
a környező országokban idén tartott
választásokra utalva ezért kulcsfontosságúnak nevezte, hogy politikai
értelemben mi történik ott, ahol a
nemzetrészek élnek.
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) elnöke hozzászólásában
a választások évének nevezte Romániában 2016-ot, emlékeztetve arra,
hogy az önkormányzati választások
után év végén ismét urnákhoz járulnak a román állampolgárok. Arra
vállalkoztak, hogy az erdélyi magyarságot szolgálják – emelte ki a
szövetségi elnök, aki összességében
jónak, politikailag vállalhatónak nevezte az RMDSZ által elért választási eredményeket, problémaként
említve ugyanakkor az alacsony választási részvételt. Ennek ellenére
csaknem kétszáz polgármestert ad az

Hazank.indd 13

RMDSZ, kétszázharminc körül van
az alpolgármestereik száma, öt megyét vezet a párt, és az összes jelentős magyar közösségű megyében van
testületi alelnöke.
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke a
Szerbiában áprilisban megtartott választásokra utalva elmondta, pártja
teljesítette a korábban kitűzött célokat, a következő időszakban pedig
megpróbálják a magyar közösséget
jobban összefogni, és a párt köré egy
olyan erőteret építeni, amely maximalizálni tudja az eredményeket.
Kevesebb szavazatot kaptak, mint
négy évvel ezelőtt, ennek oka, hogy
az elmúlt években több mint tízezerrel csökkent a vajdasági magyarok
lélekszáma. Ezt is figyelembe véve
Pásztor István elégedett a választási
eredményekkel, mivel a párt megőrizte politikai befolyását, és négy
képviselőt delegálhatott a belgrádi
parlamentbe.

Menyhárt József, a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke
elmondta, a márciusi szlovákiai választásokon több mint 105 ezer szavazatot szerzett a párt, ennek ellenére harmadszor is kimaradt a szlovák
törvényhozásból. A korábban hozott

Hat év alatt 850 ezer új magyar állampolgár
Az elmúlt hat évben több mint 850 ezren éltek a kedvezményes honosítás lehetőségével vagy kaptak állampolgársági megállapítást – közölte
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) nyári táborában tartott sajtótájékoztatóján Kisvárdán. A ciklus végéig meglesz az egymillió új magyar állampolgár – jelentette ki a KDNP elnöke.

számokat megtartották annak ellenére is, hogy a népszámlálási adatok
szerint 2001 és 2011 között 110 ezerrel csökkent a magyarság létszáma
Szlovákiában. A tisztújítás során az
MKP bebizonyította, hogy él és tenni akar, az új elnök és az új elnökség
közösségben gondolkodik, ezt az elvet pedig a pártépítésébe is bele tudták kapcsolni – tette hozzá Menyhárt
József.
Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) elnöke szerint pártja jelentős sikereket ért el az idei ukrajnai
választásokon, amiben fontos szerepet játszott a megegyezés a másik
magyar párttal.
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Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Politikai viharok után békés építkezés Békésben

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

Milyen a kereszténydemokrata településvezetés a Viharsarokban?

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 –

Békésben több helyütt is találkozhatunk erős és aktív kereszténydemokrata pártszervezettel, több települést is a Kereszténydemokrata Néppárt vezet.
Jelenleg tíz helységben működik KDNP-alapszervezet Békés megyében. Több olyan település is akad a Viharsarokban, ahol a KDNP az önálló politizálás
útjára kellett, hogy lépjen.
Hazánk

Ami a 2014-es választási eredményeket illeti, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésében is abszolút
többséget ért el a Fidesz-KDNP, a 18
tagú testületben tizenegyen tartoznak
a kormánypártok közös frakciójához.
A KDNP-t Mucsi András képviseli,
egyben ő vezeti a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságát. Ez a testület
foglalkozik az egyházakkal, civil
szervezetekkel és nemzetiségi önkormányzatokkal, vagyis kitűnő terep
arra, hogy a kereszténydemokrata
politikát megyei szinten megjelenítse. Ez a bizottság kezeli egyébként a
4 millió forintos mecénási keretet is,
amelyekkel a megyei civil szervezeteket támogatják.
A települési önkormányzatokban is
markánsan megjelenik a kereszténydemokraták hangja. Almáskamarást
(Mazán Attila), Csabaszabadit (Szeverényi Attiláné), Muronyt (Fekete
Ferenc Zoltán), Újkígyóst (Szebellédi Zoltán) és Békést (Izsó Gábor)
kereszténydemokrata polgármester
vezeti, de a fentieken túl természetesen Békéscsabának (Csicsely Ilona),
Gyulának (Mittag Mónika), továbbá
Gyomaendrődnek és Muronynak is
van olyan önkormányzati képviselője,
aki tagja a KDNP-nek.
A KDNP megyei elnöke Szebellédi Zoltán, az ötezer lelkes Újkígyós
város polgármestere, akivel beszélgetve választ kaphatunk arra, miként
lehet működőképes a Viharsarokban
a kereszténydemokrata szellemiségű
településvezetés (lásd interjúnkat a 16
oldalon). Őt a mindennapok KDNP-s
munkájában Schríffert Béla megyei
szervező segíti.
Összefogva, de szinte
önállóan
A Békés megyei kereszténydemokraták fontos bástyája a közel húszezer
lakosú Békés városa is, ahol a helyi
kereszténydemokraták – a Jobboldali Összefogás Békésért Polgári
Kör (JÖBPK) „színeiben” – indulva
a választáson 2006 óta vezetik a várost, miközben a helyi Fidesz-szervezet önállóan politizál és indul
az önkormányzati választáson. A
JÖBPK elnöke Balázs László, a békési KDNP-szervezet tagja. Békés város
polgármestere Izsó Gábor, aki ugyan
függetlenként nyert, de ő is a KDNP
tagja, a helyi szervezet alelnöke. A város alpolgármestere Pálmai Tamás lett,
aki természetesen szintén kereszténydemokrata, a KDNP országos elnök-
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FORRÁS:MTI

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

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

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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 –

Aláírásgyűjtés után. Izsó Gábor, Békés Város polgármestere, Mucsi András, a KDNP Békés megyei önkormányzati
képviselője és Dankó Béla országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP)
ségének is tagja. Mindhárom bizottságot kereszténydemokraták vezetik:
Deákné Domonkos Julianna (oktatás),
Mucsi András (ügyrendi-szociális) és
Balázs László (pénzügy). A bizottságokban két külsős is dolgozik, akik
kereszténydemokrata tagkönnyel is
rendelkeznek. A KDNP békési szervezetét vezető Mucsi András – megyei
önkormányzati képviselősége mellett
– tehát a helyi önkormányzati munkában is aktív. Bizottsági elnök tisztsége
és civil pedagógusi állása mellett a
város oktatási és kulturális tanácsnokaként is dolgozik. A KDNP helyi
szervezetének további tisztségviselői
közé tartozik Füredi János titkár, Izsó
Gábor, Pocsaji Ildikó és Kovács Gusztáv alelnökök, utóbbi a megyei roma
nemzetiségi önkormányzat tagja is.
„Az ötvenfős helyi KDNP-alapszervezet jó társadalmi beágyazottsággal
rendelkezik” – fogalmazott a Hazánknak Mucsi András. Ha ennek bizonyítékául a fentiek nem lennének elegendőek, elég, ha rápillantunk a 2014-es
helyi önkormányzati választási eredményekre. A nyolc egyéni körzetből
a JÖBPK hat képviselői mandátumot
tudott „elhozni”, a Fidesz két helyen
győzött. A polgármester-választáson
ugyanilyen egyértelmű volt a kereszténydemokrata siker: Izsó Gábor

közel 60 százalékos eredménnyel
győzött, maga mögé utasítva fideszes
vetélytársát, aki mindössze 26 százalékos eredményt ért el, míg a többi három induló egyike sem tudott öt százalékot sem szerezni. Összességében
a tizenegy tagú képviselő-testületben
hat fő tartozik a „Jobboldali Összefogáshoz” (közülük öten KDNP-sek),
hárman fideszesek, továbbá van egyegy jobbikos és szocialista képviselő is. De vajon mi a magyarázata a
KDNP-s politika sikerének? Erről
Pálmai Tamás alpolgármesterrel, a
KDNP országos elnökségi tagjával
beszélgettünk. A KDNP-s politikus
szerint korántsem volt sétagalopp a
rendszerváltás óta eltelt időszak a
jobboldalnak ebben a városban sem.
„Az 1990-es Békésre érkezésemkor
egy kádári szocializmusból épp kilépett várost találtam, amelyet aztán egy
ciklusban SZDSZ-es, majd háromban
MSZP-s polgármester vezetett. A
két politikai formációnak sosem volt
egyedül többsége, de mindig élvezte
az ipartestületi képviselők támogatását, sőt volt kisgazda alpolgármester is
ez idő alatt. A jobboldal szétforgácsolt
volt, s bár mindig több szavazatot kapott számszerűen, 2006-ig képtelen
volt az összefogásra. Hosszú utat tett
meg tehát ez az oldal, amíg jobboldal-

ból polgári oldal lett úgy, hogy abba
már a kereszténydemokrácia is belefért a Jobboldali Összefogás Békésért
Polgári Kör köntösében. 2006 óta ez a
csapat vezeti a várost” – ad rövid választáspolitológiai összegzést Pálmai
Tamás. „A KDNP-t tulajdonképpen
jórészt a KÉSZ élesztette fel és az agilis és fiatal Mucsi András képviselő,
református presbiter növelte sokszorosára taglétszámát és tartja kézben
ma is” – mondja. A felületes szemlélő számára is jól érzékelhető a helyi
KDNP és Fidesz közötti ellentét, mely
tehát külön választási indulásban és
KDNP-s győzelemben is tetten érhető az elmúlt választások alkalmával.
Mint Pálmai Tamás fogalmaz, természetesen Orbán Viktor kormányának
és az országos Fidesz-nek a politikájával azonosulnak és azt támogatják,
de a helyi Fidesszel – annak számukra
nem hiteles tevékenysége miatt – nem
tudnak együttműködni. A Hazánk
kérdésére, miszerint milyen eredményekre a legbüszkébb, így válaszol:
„A rengeteg, sok milliárdos, sikeres
pályázatok által megvalósított tárgyi
fejlesztés mellett a legbüszkébb arra
vagyok, hogy a városnak lelke lett.
Hála a rengeteg munkának, amit a közösségi élet megújításába fektettünk
(KDNP, KÉSZ, Nefelejcs Egyesület,
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Parkoló volt,
közösségi
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Jubileumi
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Székesfehérváron

Felelősek vagyunk a

rendezett társadalom
városvédők, kulturális
központ, piacalakításáért
felügyelet,
könyvtár,
múzeum),
továbFontos
az
érdemibb
édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés
bá a személyes kapcsolattartás
példamutatásnak az
emberek nyíltabbak, bátrabbak lettek.
Elfogadnak. Előbb csak nem szidnak,
aztán eljönnek nézőnek, majd többen
beállnak a körbe és élvezik az együttlét örömét. Megkeresnek gondjaikkal,
örömeikkel. És fogadják a köszönést,
Megjelent
Ferenc
majd maguk is előre
köszönnek,
mint
pápa Laudato si´
faluhelyt volt egykor
szokás. Rengeteg
kezdetű enciklikája
a ellen
tennivalónk
mi környezetszennyezés
is védekezni kell még, de élhető, egyre
többet mosolygó, virágos, kerékpáros,
üde zöld város lett Békés. Ez talán,
amire a legbüszkébb vagyok” – fogalmaz a város kereszténydemokrata
alpolgármestere.

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

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

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

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

Megkerülhetetlen
a KDNP
A tizenháromezer fős Gyomaendrődön is karakteres KDNP-alapszervezetet találunk. Máig hálás szívvel emlékeznek egykori alapító elnökükre,
Kiss Pál tanítóra, illetve első titkárukra, Vaszkó Andrásra, aki több cikluson keresztül vezette a gyomaendrődi
alapszervezetet. A kilencvenes évek

óta élő hagyomány az advent közös
ünneplése, amit – mint fogalmaznak
– „Batyusbál” jelleggel kezdtek, és
már az első alkalommal megtisztelte
rendezvényüket a békési gyökerekkel rendelkező Latorcai János akkori ipari és kereskedelmi miniszter, a
KDNP jelenlegi országos választmányi elnöke. A múltra való emlékezés
és a hagyományőrzés fontos a helyi
kereszténydemokraták számára: aktívak akkor is, ha a kommunizmus alatt
üldözött gazdákról szóló megemlékezésről van szó, de annak érdekében is,
hogy végre eltöröljék a még megmaradt régi, kommunista utcaneveket a
városban. De Gyomaendrőd volt az
első, amely a megyében otthont adott
a Márton Áron-emlékév kiállításának
(lásd keretes írásunkat). Persze a 34
tagú, Ungvölgyi János vezette helyi
kereszténydemokrata alapszervezet
nemcsak a múltból és a tradíciókból
építkezik. Ez a város is azok közé
tartozott, ahol a KDNP önállóan – a
Fidesztől függetlenül – mérette meg
magát a 2014-es önkormányzati választáson.

„A legutóbbi, 2014-es önkormányzati választás Gyomaendrődön igazolta, amit mi addig is tudtunk, hogy városunkban a KDNP a legerősebb párt,
megelőzve az összes többit, beleértve a
Fidesz helyi alapszervezetét is. Két választási körzetben csak egy hajszálon,
gyakorlatilag pár szavazaton múlott,
hogy nem nyertünk” – összegeznek
a helyi kereszténydemokraták. Így a
KDNP három képviselőt ad a 12 fős képviselő-testületbe (a Fidesz ugyancsak 3,
az MSZP 1 mandátummal rendelkezik),
s a KDNP adja a város alpolgármesterét
is Lehóczkiné Timár Irén személyében.
Mivel egy helyi civil szervezet, a Körösök Vidéke Egyesület (KVE) adja a
polgármestert és további öt képviselőt,
így a képviselő-testületben főbb városfejlesztési kérdésekben adott esetben
a KVE képviselőivel együttműködve
dolgoznak a helyi kereszténydemokrata
képviselők, köztük Ágostonné Farkas
Mária, aki az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság elnök posztját is betölti. De
valamennyi bizottságban, illetve a
főbb önkormányzati cégek felügye-

lőbizottságaiban is van képviselete a
pártnak, így – ahogyan fogalmaznak
– „Gyomaendrődön a KDNP megkerülhetetlen”.
De nemcsak az említett kisvárosokban vagy épp a nagyobb város Gyulán és a megyeszékhely Békéscsabán van jelen a KDNP, hanem egyes
kistelepüléseken is sikerült gyökeret
eresztenie. A mindössze 900 lelkes
Almáskamaráson négy éve alakult 12
fővel alapszervezet, melyet a település
polgármestere, Mazán Attila vezet.
Több sikeres projekt (20 fős ipari méretekkel dolgozó varroda, amely az
országos közfoglalkoztatási programokhoz a munkaruhát gyártja, illetve
egy növénytermesztésre és állattartásra épülő munkahelyteremtő program, óvoda-felújítás, nyolcosztályos
német nemzetiségi iskola létrehozása,
temetőrekonstrukció, szennyvízberuházás, szeméttelep-rekultiváció stb.)
mutatja, hogy ha a helyi közösség komolyan hisz abban, hogy sikerülhet
eredményeket elérni, és mindent meg
is tesz ennek érdekében, akkor a siker
nem is marad el.

Márton Áronra emlékeztek Gyomaendrődön

Márton Áron születésének 120. évfordulója alkalmából emlékezett a mártír sorsú erdélyi püspökre a gyomaendrődi KDNP július végén a Békés megyei
városban, a Don Bosco Ifjúsági Házban.
Márton Áron születésének 120. évfordulója alkalmából emlékeztek a mártír sorsú erdélyi püspökre
Gyomaendrődön a KDNP helyi szervezetének tagjai. A helyszín a patináns és rusztikusan felújított
Jézus-Szíve Katolikus Templomhoz tartozó Don
Bosco Ifjúsági Házban volt július 17-én, vasárnap
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este. Ungvölgyi Péter gyönyörűen elmondott verse
után a jelenlévőket ft. Czank Gábor gyomaendrődi
plébános köszöntötte. Ezt követően Gaal Gergely,
a Márton Áron Emlékév Programbizottságának elnöke nyitotta meg a kiállítást. A résztvevők rendhagyó módon, közös énekkel (Himnusz Márton Áron

püspök tiszteletére) emlékeztek a nagy püspökre. A
rendezvény agapéval zárult a plébánián.
A tárlatot a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a PRO-Patria Egyesület,
valamint a KDNP gyomaendrődi alapszervezete támogatta.
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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

Nem volt kérdés, hogy a KDNP-ben a helyem

kapcsolattartás

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

Válaszol Szebellédi Zoltán, a párt Békés megyei elnöke, Újkígyós polgármestere
– A rendszerváltás idején
egyértelmű volt, hogy vallásos
emberként politizálni kezdjen,
és ha már igen, a Kereszténydemokrata Néppártot válassza?
– Vallásos családban nőttem
fel, a kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségiztem, alapképzettségemet tekintve kántor,
hittanár vagyok. Szintén vallásos
családból származó feleségemmel
hat gyermekünket neveljük. Épp
a rendszerváltás idején kerültem
kántorként Újkígyósra. Így amikor
1990-ben létrejött a KDNP helyi
szervezete, valóban nem volt kérdés számomra, hogy itt a helyem.
Véleményem szerint a keresztény
tanítás, a pápai enciklikák sora helyezi előtérbe a keresztény értékek
mindennapokban történő megélését és képviseletét, amelynek egyik
fontos „terepe” a közélet. Bár a
politikai életben sokszor nem lehet boldogulni taktikázás nélkül,
olykor komoly dilemmákkal kell
szembenéznünk. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy a keresztény
emberek minél tökéletesebben
képviseljék ezt az értékrendet a
közéletben is, ki-ki azon a „polcon”, amelyre tétetett.
– Tíz éve vezeti Újkígyóst. Egy
ötezer lelkes kisvárosban, a mindennapi problémák megoldása
közepette is van létjogosultsága a
kereszténydemokrata szemléletnek? Ez hogyan, milyen intézkedésekben érhető tetten?
– Ahogy említettem, éppen a
mindennapi problémák megoldásaiban kell(ene), hogy tetten érhető
legyen a kereszténység. Ez sokszor
nem egyszerű feladat. Először is
talán azért, mert egy szekularizált
társadalomban élünk. Azok az értékek, amelyeket hirdetünk, nem
tartoznak az átlagember mindennapjaihoz, ezért sokszor konfliktushelyzet forrásai is lehetnek.
Másrészt, mert a lehetőségeink
korlátozottak.
De sok esetben nem kellenek
jelentős anyagi források ahhoz,
hogy „szebben éljük az életünket”.
Például apró, de fontos eszköz,
hogy minden Újkígyósra költöző
embert külön levélben köszöntök,
leírom a legfontosabb szolgáltatások elérhetőségét, térképet adunk
a könnyebb tájékozódás érdekében. Minden temetésre nem tudok
elmenni, de egy levél formájában
részvétet nyilvánítok a hozzátarto-
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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 –

– Természetesen nekünk is vanMegjelent Ferenc
nak gondjaink, ránk is jellemzőek
pápa Laudato si´
az átlagos magyarországi viszokezdetű enciklikája
nyok.
Térségünk
problémái
a
A lelki-szellemi
környezetszennyezés
ellen isfő
védekezni
kell
demográfiához, az elvándorláshoz,
a foglalkoztatás ügyéhez köthetők.
Bár nem klasszikus és közvetlen
feladata az önkormányzatoknak a
munkahelyteremtés, de a gazdaságfejlesztés területén meg fogunk
tenni mindent, ami rajtunk múlik.
Van egy kisebb ipari területünk,
amelyet fejleszteni szeretnénk,
hogy a helyi gazdáknak, vállalkozóknak logisztikai segítséget
nyújtsunk. Folyamatban van egy 5
hektáros régi téeszközpont megvásárlása – ehhez hitelt kell igénybe
vennünk –, aminek a fejlesztésére
már be is adtuk a pályázatot, itt
„beköltözhető” iparterületet szeretnénk kialakítani. A jelenlegi, értékelhetetlen turizmust szeretnénk
fejleszteni a helyi értékeink bemutatásával, „fogyaszthatóvá” tételével. Egyik alapvető értékünk, hogy
az ország – talán Európa – legjobb
Szebellédi Zoltán, a párt Békés megyei elnöke
földjei vannak itt, ezért kézenfekvő
lenne, hogy a terményeinket minél
zóknak. Ha baba születik, „életje- felemésztette a beruházások öne- magasabb feldolgozottsági szinlet” adunk a Városháza előtt kitű- reje, és az intézmények fenntartá- tig vigyük. Ezért nem mondtunk
zött babazászlóval, illetve értesítőt sa, de nem kellett konszolidálni az le egy korábbi eredménytelen páhelyezünk ki a hirdetőtáblára, sze- önkormányzatot, így most egyfaj- lyázati célunkról, hogy feldolgozó
mélyesen megyek meglátogatni az ta „kárpótlást” is kapunk mintegy üzemet hozzunk létre, és a gazdákújszülöttet – a nagycsaládos egye- 360 millió forint értékben. Újkí- kal közös projektcéggel működtessület vezetőjével –, egy kis ajándé- gyós egy jól élhető település, min- sük azt. Másik jelentős értéke enkot is viszünk magunkkal ebből az den alapvető szolgáltatás megta- nek a régiónak a könnyen elérhető
lálható a városban, intézményeink termálvíz, adott esetben gyógyvíz.
alkalomból.
Elejétől fogva fontosnak tar- új vagy szépen felújított, korszerű, Valamikor strand működött teletom a közösségek szerepét, ezért energiatakarékos épületekben mű- pülésünkön, amit régen bezártak.
amilyen eszközökkel csak tud- ködnek, minden utunk aszfalto- Ennek a felújítása ma nem támogajuk, támogatjuk a szépszámú civil zott, az ingatlanok 95 százaléka tott cél, de nem mondtunk le arról,
szervezeteket, sportegyesületeket. be van kötve a csatornahálózatba, hogy majdan a régi fürdő helyén
Úgy gondolom, hogy csak annak saját ivóvízkútjaink és szennyvíz- uszoda, tanuszoda működjön, illeta településnek van jövője, ahol élő tisztítónk van, az informatikai há- ve a melegvizet felhasználjuk egy
közösségek működnek.
lózatunk mindenhol képes a magas fürdő működéséhez, intézményeAzzal azonban mindennapi szintű szolgáltatásra.
ink fűtéséhez, illetve a mezőgazküzdelmet kell folytatnunk, hogy
Mindig megvolt a többsége a dasági termeléshez.
Az interjú nagy része mint polgármegértessük az emberekkel, hogy KDNP–Fidesz–Gazdakör által jeelőször is önmagunkért kell min- lölt képviselőknek. Viták azonban mestert szólított meg, de én magam
dent megtennünk, ez az élethiva- mindig voltak/vannak a képvise- is azt vallom, hogy a Kereszténytásunk része, és csak ezzel pár- lő-testületben – sőt ellenjelöltem is demokrata Néppárt politizálásának
huzamosan vár(hat)juk az „állami akadt mind a két utóbbi alkalom- az egyik nagy lehetősége az öngondoskodást”.
mal a testületből is. A legfontosabb kormányzatiságban rejlik. Ezért
– Mit tart a legfontosabb ered- mégis az, hogy döntéseink közel a megyei működésben erre nagy
ménynek az elmúlt évtizedből?
mindegyikét egyhangú szavazás- hangsúlyt fektetünk. Minden szer– Újkígyós a térség, Békés me- sal hozzuk meg, vagyis a testületi vezetünket arra ösztönözzük, hogy
gye egyik kiemelkedő települése tevékenységben a jó munkának és a helyi közéleti tevékenységre összvolt, ezt a szintet sikerült megtar- a település érdekében hozott dön- pontosítsanak. Ezt a „vonalat” szetani, továbbvinni. 2009-ben meg- téseknek van elsőbbségük.
retném erősíteni, ezért szorgalmazkaptuk a városi címet. Ez alatt az
– Milyen tervei vannak a cik- tuk már az előző ciklusban és most is
időszak alatt több mint kétmilliár- lus hátralévő három évére pol- az Önkormányzati Tanács létrejöttét
dos beruházást hajtottunk végre. gármesterként, illetve a KDNP és működését, ez ad „értelemet” a
Tartalékunkat jelentős mértékben megyei elnökeként?
helyi szervezetek munkájának.
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 –

2016.08.17. 14:22:43

AZÁN

ág

H AZÁNK
A KDNP Győri Szervezete az Ezer Székely Leány Napján
Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Egész napos igazi székely ünnepen vettek részt július 2-án, szombaton Csíksomlyón a Kereszténydemokrata Néppárt Győri Szervezetének és a KÉSZ Győri Csoportjának tagjai.
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

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

Hazánk

A KDNP Győri Szervezete jóvoltáMegjelent
Ferenc irányította
ból 2012 óta a Böjte
Csaba
pápa Laudato si´
kovásznai gyermekotthon
kezdetű enciklikája falát Apor
díszíti. Akkor a
mi környezetszennyezésVilmos-dombormű
ellen is védekezni kell
győri kereszténydemokraták sok helyi
barátra tettek szert, így évente szerveznek utat Erdélybe.
Az olyan, a székelyföldi autonómia
érdekében megvalósított rendezvényeken, melyek híre átjut az országhatárokon – mint a „Székelyek Nagy
Menetelése” és az „Őrtűzgyújtás”
– több busznyi győri KDNP-s és családja, valamint szimpatizánsaik csatlakoztak.
A Pergel Elza győri KDNP-elnök
vezette csoport rendszerint koszorút
helyez el a jeles erdélyi emlékhelyeken. Idén Kolozsváron a Mátyás szobornál és Fehéregyházán a Petőfi-emlékműnél helyezték el a tisztelet és az
emlékezés nemzeti színű koszorúját a
Kereszténydemokrata Néppárt nevében.
De ezúttal nem maradtak távol a
július 2-ai székely találkozótól sem.
„Szombaton az Ezer Székely Leány
Napján a legidősebbtől a csecsemőig
ünnepi népviseletbe öltözötten kísérték a székelyek a lányokat a Csíkszeredai gyülekezőtől fel, a Csíksomlyói
nyeregbe. A lányok alapvetően piros
és fekete színű ruhája mellett a férfiak

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.
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Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Országjáró

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 –

BatthyanyStrattman-díj a
KDNP szolnoki
elnökének

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 –

Hazánk

fekete-fehér eleganciája már önmagában gyönyörűség volt, nem beszélve
arról, amikor táncra keltek. A Sarlós
Boldogasszony tiszteletére felszentelt
Csíksomlyói Kegytemplomban megtartott mise után a székelyek egész
napos zenével és táncmulatsággal
összekötött rendezvényt tartottak a
pünkösdi búcsú színhelyén, a hármashalom-oltár előtti domboldalon. Ez a
székelység egyik legszebb és legnagyobb ünnepe. Büszke székely lányok

és az őket kísérők dallal, tánccal hirdették, mennyire szeretik a földet,
ahol élnek, az ősöket, akiktől kapták
ezt a gazdag kultúrát, és nemzetüket,
amelyhez tartoznak. Boldogság volt
köztük lenni, és akik a csoportunkból
még a közös tánchoz is csatlakoztak,
azt az elementáris erőt és energiát is
közvetlenül megtapasztalhatták, ami
az egész ünnepi együttlétet jellemezte” – emlékezett a győri kereszténydemokraták vezetője.

Az egészségügyben dolgozók
ünnepén, a Semmelweis-nap alkalmából Batthyány-Strattmann László-díjat vehetett át Balog Zoltántól,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma miniszterétől a 61 éves Póta
Sándor fogorvos, szájsebész, a szolnoki Hetényi Géza Megyei Kórház
osztályvezető főorvosa az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében végzett három és fél évtizedes
szakmai munkája, kimagasló teljesítménye elismeréseként.
A munkáját évtizedek óta lelkiismeretesen végző szakember a helyi
közéletben is aktív. 1994 óta kisebb
megszakítással a szolnoki közgyűlés képviselője, emellett a KDNP
Szolnok városi elnöke is.

Nógrád megye lehetőségei és kihívásai kereszténydemokrata szemmel
Bablena Ferenccel, a KDNP Nógrád megyei elnökével, a Nógrád Megyei Közgyűlés alelnökével készített személyes kérdéseket sem nélkülöző, átfogó
mélyinterjút a közelmúltban a Nógrád Megyei Hírlap.
KDNP.HU – Nógrád Megyei Hírlap

Az interjúban Bablena Ferenc elmondta: Nógrád megye az elmúlt huszonöt évben kevésbé tudta adottságait, értékeit hasznosítani. Az előrelépés
lehetőségét a személyes és a szakmai
kapcsolatokból származó tőke kihasználásában látja. „A KDNP-nek
vannak meghatározó kormányzati szereplői, a közgyűlési alelnöki
tisztség pedig szabad mozgásteret is
jelent, amit a megye érdekében igyekszem felhasználni. A megye hátránya,
hogy a keleti részén nincs olyan multinacionális nagy cég, amelynek a kisés középvállalkozások a beszállítói
lehetnének. A jövő tekintetében pedig
meghatározó, hogyan használhatók ki
ezek a lehetőségek. Gond az is, hogy
Nógrád alig tud felmutatni olyan területet, ami alkalmas lenne nagy cég
betelepülésére, pedig másfelé a kis- és
középvállalkozások adják a beszállítói
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háttér 50-70 százalékát. További gond,
hogy a megye lakossága elöregedett,
szellemiségében nagymértékben konzerválódott a 30-40 évvel ezelőtti, akkor stabilnak tűnő állapotban.
Részben ez okozta Salgótarján jelenlegi helyzetét is, hiszen nem történtek
sikeres lépések a korabeli KGST-piac
megszűnése miatt keletkező űr pótlására. A privatizáció nem a lehető-

ségek kihasználásának irányába vitte
a változásokat, bár a törekvések és a
szándékok jók voltak. Előbbiek miatt
azonban a megye lakosságára jellemző a kiábrándultság, a céltalan és elképzelés nélkül életmód, a fiatalok is
elmennek innen” – vázolta a problémákat a kereszténydemokrata politikus. A jövő szempontjából fontosnak
ítéli, hogy „optimista szemlélettel”
a megye kimozduljon a holtpontról,
el tudjon indulni a jó irányba azzal,
hogy a jó célt meg tudják fogalmazni
és azt országosan is el tudják fogadtatni. „Az energetikai klaszter magalakításán nagyon sokat dolgoztunk,
ami nagyon jó lehet hosszú távon.
A geotermikus energia kihasználását is kezdeményeztük már, a Zagyva-völgy egyes szakaszain erre volna
is lehetőség, de még kutatni kell. Ez
áttételesen a turizmus fejlesztésében
is jelentős szerepet játszana, a megye
esetében pedig alapvető adottság lehetne az idegenforgalom. Ugyanak-

kor a termelő gazdasági szférát is meg
kellene alapozni, különösen Salgótarjánban. Már a keleti nyitás politikájának meghirdetésekor, azzal egy időben sikerült felvennem a kapcsolatot
két kínai tartomány fontos gazdasági
szereplőivel is, illetve rövidesen még
két ilyenre is lehetőség nyílik majd.
Több program van a megye kezében,
a legfontosabbak ezek közül is a most
futó TOP-pályázatok által biztosított
források. A megyei önkormányzatnak
nagyon jó pályázatíró, menedzselő
csapata van, ami tovább segítheti a
kínálkozó lehetőségek kihasználását, a területfejlesztési ügynökségen
is kiváló szakemberek dolgoznak.
Velük naponta egyeztetünk a megye
céljainak megvalósításáért! A vidékfejlesztésben a Százak Tanácsával
is együttműködünk, hiszen profes�szorok, vezető politikusok, tekintélyes szakemberek a tagjai, akiknek
a véleménye sokat számít” – mondta
Bablena Ferenc.
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Barankovics István: Szent István népe
A teremtett világ
védelme
személyes ügy

(Részlet)

Egy évezred óta hordjuk múltunk nagyságának gyémántterhét.
De ifjúságunkról és életerőnkről
beszél, hogy e nagyság nem nyomaszt, bár jelenünkkel való ös�szehasonlításában elkomolyít. A
hajdani dicsőség nem megholt
nagyságunk sírköve, hanem jussunk és megváltozott jövőnk, amelyet még megfogyva sem tudunk
és akarunk kisebbnek elgondolni
múltunknál. Nagymúltú nép vagyunk, de nem pályavégzett nép,
nem megtört nemzet, amely jövőjével fizette meg múltja nagyságát.
A nagyság puszta létünk feltétele. Nekünk az a sors adatott
nehéz kitüntetésül, hogy elves�szünk vagy nagyszerűen éljünk.
Kicsit megkésve érkeztünk Európába, amikor a három nagy európai család, a latin, a germán és a
szláv már megvetette hatalmának
szilárdabb alapjait. Földrajzi elhelyezkedésünk megtetézte fennmaradásunk nehézségeit, hiszen nagy
népfajok közé ékelődtünk, mintegy
választónak, szigetelő békefalnak
és olyakor ütközőnek és mi voltunk a nyugati Európa acélkapuja,
amelyre a keleti imperializmusok
Európát vívó első csapásai estek.
E rendkívüli körülmények között
csak rendkívüli erényekkel lehetett megállni. Más szerencsésebb
népek erőt és büszke bizalmat merítő történeti emlékezéssel azokhoz a nagyságaikhoz fordulnak,
akiknek nevéhez a nemzeti fejlődés csúcsteljesítményei fűződnek.
Mi azonban az alapítóra, a kezdet
hősére emeljük tekintetünket. E
hűséggel a kezdeményező szelleméhez mintha megvallanók, hogy
minden nemzedékünknek a kezdet
nehézségével kell újra meg újra
megbirkóznia, szinte szüntelenül
kell honalapító erőfeszítést végeznie. Ha a történeti kezdet valóságos diadala az első szent királyé
és az ő magyarjaié is, bizonyos,
hogy feladataink alig lettek kisebbek, viszont erőink – a török dúlás
miatt különösen népi erőink – tetemesen megfogytak.
Már Szent István és népe is csak
azért vihette végbe győzelmesen
az államalapítás munkáját, mert
Szent István népe minőségnép volt,
pedig akkor még számunk szerint
is vitathatatlanul bírtuk az uralom
fizikai erejét. A Szent István-i mű
ugyanis nem volt csoda és még kevésbé a konjukturális széljárások
ügyes kihasználása valami szolgai
alkalmazkodással, hanem értelmes
emberi és személyes alkotás volt,
amelyet nem mások segítségével,
hanem mások irigy ellenállásával szemben Szent István és népe
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a maga személyes erőfeszítésével
alkotott. A Szent István-i épület
épp ezért halhatatlan dicsősége az
első király prófétai előrelátásának,
páratlan államalkotó lángeszének.
De a Szent István-i alkotás csak
azért jöhetett létre, mert az első
szent király magyar népe a már országunkban lakó vagy körülöttünk
élő népeknél fejlettebb kultúrájú,
magasabb hadiművészettel élő állampolitikai érettség szempontjából színvonalasabb és erkölcsi értékeink okán uralomra termettebb
volt. Ez a különbség mutatkozott
meg a fejedelemnek abban az erős
akaratában is, amellyel nem a keleti, hanem a nyugati kereszténységhez kapcsolt bennünket, amikor
keleti és déli szomszédainkmindannyian Bizáncra függesztették
lelki szemeiket. Merő tudatlanság,
vagy tudatos rosszakarat állíthatja csupán, hogy a magyar állam
kőmívesei nem Szent Istvánnak
félelmetes lángesze és népének
ragyogó emberi erényei voltak, hanem az erőszak a keleti magyarság
barbár hódítási vágya és vak uralmi ösztöne.
Az ezer év előtti történetnek
minden felderített ténye amellett
tanúskodik, hogy emberséges érzületben, kultúrában, kormányozni tudásban, erkölcsökben és szellemi erőkben a mi javunkra szóló
különbség volt a magyar állam
megalapításának legfőbb eszköze
és egyben vitathatatlan jogcímünk
is uralmunknak a Kárpátok kebelében való megszervezésére. Kard
szerezte, kereszt tartotta fenn a
hazát – de bizonyos, hogy mi a
kardot is jobban forgattuk, mint
azok, akik itt államot alapítani
nem tudtak. És már Szent István
is egy égi áramkörbe kapcsolta be
földi erőfeszítésünket, amikor a
kereszt hitelesítő jelében hajtotta
végre művét.
Mennyivel inkább igaz, hogy
csak minőségnépként állhatunk
meg, amikor számunk szomorúan
megapadt és népiségünk immár
nem tölti be az örök magyar hatalom szárnyai alá tartozó területeket.
Ha a ködevők, a szájhazaf iság szajkói, a teli vályú híve,
vagy éppen azok, akik idegen
étvággyal szeretik a hazánk,
nem is értették a Szent István-i gondolatot, a nemzet legjobbjai s maga a nép valami
csodálatos és vigasztaló egyetértésben vallotta mindig, hogy
nekünk, a megapadt számú, de
a réginél semmivel se kisebb
feladatú népnek éppen azokra

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

az erényekre van szükségünk,
amelyek Szent István népét is
minőségnéppé tették,

jellemzően a minket szétdaraboló
Európa ellen volt lázadó mozdulatunk, mintegy visszaütés a mostoha Európára), ott áll az ezeréves
tehát különbbé ama népeknél, lét bizonysága mellett a magyar
Megjelent
Ferenc
hogy
amelyek áljogcímekkel, erőszak- népnek az a tanúságtétele,
pápa Laudato si´
kal, csellel és a nemzetközi konjuk- tiszteletével és hódolatával
kezdetűSzent
enciklikája
örökellen
királlyá
de
túrák kihasználásával annyiszor
A lelki-szellemi Istvánt
környezetszennyezés
is védekeznikoronázta,
kell
vitatták uralmunkat. Létezésünk soha mondába se foglalta a lázadó
Szent István-i alapokon nyugszik Koppányt, holott négyfelé vágott
és létünket tesszük kérdésbe, ha véres teste lélektanilag a legjobb
ezeket az alapokat bontogatjuk és anyaga lehetett volna a nép mona Szent István-i életstílushoz hűt- daköltő és mondaőrző hajlamának.
lenek leszünk.
István diadalmaskodott Koppány
A Szent István-i gondolatok fölött a szívekben is. A Szent Istegész történetünk útját megszabó ván-i kötés a kereszténységgel és
és nemzeti életstílusunkat megmá- Európával nem volt hagyománysíthatatlanul megállapító lényege törés, mindkettőnek voltak már
pedig az, hogy Szent István há- nálunk előzményei és Szent István
rom olyan valóság között teremtett nem ölt meg egyetlen életadó vagy
felbonthatatlan frigyet, amelyek életmegtartó nemzeti sajátságot
Szent Istvánig egymástól külön- vagy hagyományt sem, de átalakíválva, sőt olykor egymással szem- totta azokat a sajátosságainkat, kibeszállva léteztek. Szent István pusztította azokat a hagyományoteremtette meg a magyarságnak kat, amelyek nem szolgái, hanem
elválaszthatatlan egységét a nyu- hóhérai lettek volna jövőnknek.
gati kereszténységgel és az euróA kereszténység nem vált a nempai művelődéssel. E frigy mentette zet lealacsonyított szolgálójává,
meg magyarságunkat, mert bizto- mi ily nemzeti gőggel sohasem
sította a magyarként való létezés aláztuk le az isteni értékeket, de
lehetőségét. Ezáltal lettünk a nagy a kereszténység magyar és földi
keresztény család testvéri tagja, érdekeinket bekapcsolta az Úristöbbé nem idegen, hanem honos ten kegyelmének és az ég erőinek
a kereszténység szent köztársasá- áramkörébe. Kereszténység és magában. Ezáltal lettünk az európai gyarság tökéletes összhang és egyművelődés ostoraiból annak örö- ség. Kereszténység és magyarság
köse, munkálója és védelmezője. érdekei között hiánytalan a megEzáltal lett a mi műveltségünk a felelőség. Kereszténység és humaközös európai keresztény kincstár nitás legteljesebben megvalósulhat
magyarságunkban – és magyarsáegyik legragyogóbb ékszere.
Európa és a kereszténység el- gunk annál teljesebb és értékelen már egyáltalán nem állhat- sebb, minél ragyogóbban tükrözi a
tunk volna meg. Eltűntünk vol- bibliai kereszténységet és a legszéna, mint a többi kárpátbeli nép. E lesebb ölelésű emberséget. Akik
frigy az élet kötésének bizonyult, egy kurta látóhatárú machiavellizmert lehetővé tette itteni tartós mus okán mást cselekedtek, azok
megtelepedésünket, gyökéreresz- egy vagy két nemzedéknek látszattésünket, magyarságunk drága hasznot hozhattak, de e tévelygékincseinek megőrzését és az eu- sek árát mindannyiszor megfizette
rópai keresztény művelődés egyik a nemzet. Ha vannak népek, amekiváló elemévé való emelkedé- lyek olykor tartósabb hasznot húzsünket. Minden különc véleményt tak a kereszténység parancsinak
megsemmisítő erővel igazolja a negligálásából, ezek a népek mind
magyar állam ezeréves fennállása ama szerencsések közül kerültek
Szent István királyt. Nem Kop- ki, amelyeknek feladatai sohapány, hanem István király látott a sem múlták felül puszta erejüket,
jövőbe. Szent István volt a próféta amelyek náluk kisebb ellenséggel
és a maga jelenében jól tájékozódó küzdöttek létükért, nem puszta,
lángész.
hanem csak mikénti létükért. De
Öröm trónusa van a lelkekben, nincs népe a világnak, amelynek
mert neki köszönhetjük, hogy va- létezése oly nagy részben az erkölgyunk. Az ő rettenetes erejű, ke- csi, a lelki és a szellemi értékeken
leti hatalmú királyi akaratának, fordulna meg, mint a magyar népé.
amely megtörte azt, aki nem haj- Ha már ezer éve is csak minőséglott és saját nemzedéke előtt egy népként állhattunk meg, erőink
olyan próféta öntudatával járt, aki megfogytán, de feladataink megszázadoknak szab biztos törvénye- maradtakor csak a kereszténység
ket. Azokkal szemben, akik életre élő vizeiben fürödhetjük le gyarkeltenék a véres harcot Koppány és lóságainkat és fokozhatjuk erőSzent István között (ami különben feszítéseinket céljaink magasáig.
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

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.

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –
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nyugati kultúráját tükrözi vissza.
Nem áltatjuk magunkat azzal, hogy
kultúránk elszigetelt csodavirág.
Idegen hatások vétele és közvetítése nélkül nem él a kultúra. Csak
halott kultúrák nem szállanak ki
idegen tájakra, hogy mézet gyűjtsenek a haza-kaptárokba. Az élő
kultúra egyetemes és eleven szolidaritás, a szépségnek, jóságnak és
teremtő gondolatnak szent köztársasága, amely a javak átvételében
nem ismer vámhatárokat, csak azt
a belső törvényt, amelyet az ízlés,
az értékítélet és az önmagunkhoz
való hűség jelent.
Az európai keresztény kultúra,
amely az emberiségnek eddig legmagasabb teljesítménye, egy csodálatos mozaik, amelynek különböző, de összeillő szeme a nemzeti
kultúrák. E kultúrának a magyar
értékkel való gazdagítása által
építjük be a magyarságot az örök
emberi élet katedrálisába.
Minden nemzet kultúrájának
hangja egy olyan harangnak a szava, amelyet a különböző kultúrák
érceiből öntöttek össze. De mindegyik harangnak más az alapérce
és más a keverési aránya. A teljes
elzárkózás az idegen hatásoktól
maga a halál volna. De

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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 –

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

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

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

meg kell akadályoznunk a
túlbuzgó kapunyitogatók munkáját, akik a magyar ércharang különrengését idegen
ércek túlságos beözönlésével
vagy éppen idegen alapanyag
becsempészésével meg akarják
hamisítani.

Valahányszor európai keresztényellenes áramlatok hatottak át bennünket, a vám, amit a történelmi
igazságszolgáltatás rajtunk bevasalt, mindig súlyosabb volt annál,
amit a többi európai népek fizettek, amelyeknek puszta létében az
erkölcsi és lelki tényezőknek nem
jutott olyan óriási szerep. A kereszténységgel szemben való pártütés, a kereszt világosságától való
elpártolás vagy a kereszt szenvedéseitől való húzódozás egyenesen
azzal fenyegetett bennünket, hogy
elveszítjük a népek előtt európai
polgárjogunkat.
Más népek is, ha az európai
haladás nevében az emberi megalkuvást nem ismerő keresztet
magukhoz akarták hajlítani, úgy
viselkedtek, mint a fiú, aki fejszét
emel apjára, mert életre merte hívni őt. Ám ezeket a lázadókat mindig boldog ünneppel fogadta megtérésükkor az európai család, mint
atya a tékozló fiát.
Minket azonban fogadott fiának
és fogadott testvérének nézett az
európai népcsalád, akit mostohaként büntetett. Voltak népek éppen
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azok, amelyeknél különbek voltunk, amelyek megtagadva vagy
fel sem ismerve európai kötelességüket, sem egy önállóságra érdemes népnek önmaga iránt tartozó
kötelességét, lefeküdtek minden
Európa- és keresztényellenes támadás előtt, mert csak az ellenállás
időszerű kockázatát látták és rövid
bölcsességük az erősebb talpa alá
hajlás volt. Ezek létüket az elnyomó irgalmának, függetlenségüket
és önállóságukat pedig a kedvező
szelek járásának köszönhették. Mi
a nehezebb utat választottuk és választásunkat egy útszéli bölcsesség, egy szatócslátókörű törpedés
kárhoztatja is. Pedig a mérleg cáfol. A lefekvő szolganépek rövid
békéjükért hosszú elnyomást nyertek és történetükben a szolgaság
korát kötik össze a konjunkturális
önállóság rövid évadjai. Uralomra
nem termettek és jól szolgálni nem
tanultak meg. A mi rettenetes dicsőségünk beragyogja még elnyomatásunk sötét völgyeit is. Szabad
és független létünk egyetemes
korát kötik össze az elnyomatás
időszakai: uralomra termettünk

és a szolgaságot nem ismerjük. Mi
voltunk a Közép-Kelet-Európában
az a nép, amely példázta az igazságot, hogy a kisebbet sem nyomhatja el véglegesen az erősebb és
így minden kisebb számú nép önállóságának protektora lett a mi
teljesítményünk az egyeduralomra
törő nagyobb népfajok előtt. Nem
lehet jó magyar politika az, amely
szembeállítja nemzeti géniuszunk
követelményeit a kereszténységnek parancsolataival. Aki a kereszténységgel szemben áll, az nagyságunk feltételét lopja ki életünkből,
tehát létünket kockáztatja.
Európaiságunk egyenjogúságot
jelent a népek közt önállóságban
és kötelességekben. Sorsunk európai sors. Kiszakíthatatlanul az
európai sorsközösségben élünk,
ami nem jár sajátos kultúránkról
való lemondással, sőt kötelességünkké teszi, hogy sajátosságaink
fejlesztésével gazdagítsuk a több
ezer éves kultúra szimfóniáját. A
magyar kultúra nem keleti, de nem
is magyartalan, nem másolt kultúra. Páratlansága éppen az, hogy a
magyar művelődés egy keleti nép

Kereszténység és európaiság
nélkül nincs teljes magyarság.
E hármas egységgel vetette meg
Szent István létünk megváltozhatatlan alapjait. Ez tett minket minőség-néppé. Még a gonoszok is
a kereszténység és az európaiság
jelszavával végzik sötét munkájukat, mert a Szent István-i alap
érinthetetlen az igazi nemzetben,
amely a szellemi, lelki és erkölcsi arisztokráciának és a magyar
népnek mindig meglévő egysége.
A nép ezt érzi, amikor szent komolysággal ünnepelvén első szent
királyunk emlékét, a múlt nagyságát, hívogatja és a Szent István-i
erényeket igenli. A legjobbak és a
nép nem a konjunktúrák széljárását figyelik, hiszen ezeknek árát
mindig csak a legjobbak és a nép
fizették meg, hanem a „magyarok
tündöklő csillaga” után igazodik,
aki egységes és elválaszthatatlan
feladatunkká tette a magyarság, a
kereszténység és az európai kultúra szolgálatát.
Pártunk egykori elnökének írása
75 éve, 1941-ben Szent István ünnepén jelent meg a Kis Újságban.
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

HAZÁNK – MTI

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 –

Áder János köztársasági elnök a riói
Magyar Házban köszöntötte augusztus 9-én a magyar olimpikonokat,
köztük az aranyérmes párbajtőröző
Megjelent Ferenc
Szász Emesét. A magyar államfő
pápa Laudato si´
nem sokkal az ünnepi esemény előtt
kezdetű enciklikája
a helyszínen nézte meg Imre Géza
A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
ezüstéremmel zárult döntős szereplését, köszöntőjét pedig a 41 éves párbajtőröző méltatásával kezdte.
„Amikor jöttem ide, felkészültem
rá, s most látom is, hogy többen lógatják az orrukat, s erre talán minden
okuk meg is van, ugyanakkor arra, Áder János és felesége, Herczegh
hogy elismerjük egy sportoló több Anita szurkol az olimpián
mint két évtizedes pályafutását még
több okunk van. Ezért én először is tapsviharral üdvözöltek. Áder János
szeretnék gratulálni Imre Gézának a Szász mellett edzőjét, Kulcsár Győmai ezüsthöz” – mondta a köztársasá- zőt is külön kiemelve, hangsúlyozta:
gi elnök utalva a vívó drámai körül- a tapasztalt tréner munkája elengedmények között elveszített fináléjára, hetetlen volt ahhoz, hogy a magyar
szavait pedig a megjelent sportolók vívó most a csúcsra érjen.
tapsa és ovációja fogadta. Áder János
Hosszú Katinka nem lehetett ott az
hozzátette, hogy Imre Gézára vala- eseményen, a köztársasági elnök őt is
mennyi jelenlegi és leendő olimpikon, méltatta, s a fiatal pillangóúszó Kendesportoló felnézhet.
resi Tamásnak is kijutott a méltatásból.
Az államfő ezt követően egy másik
„Bevallom őszintén, én eddig nem
párbajtőrözőre, a szombaton aranyér- nagyon ismertem a nevét, hétfő óta
met nyert Szász Emesére tért rá, akit azonban már az egész világ ismeri,
a magyar olimpiai csapat megjelent hiszen kétszer győzte le Michael Phel- Szász Emese olimpiai bajnok párbajtőrvívó aranyérmét mutatja Áder János
tagjai fegyvernemtársához hasonló pset” – jegyezte meg Áder János.
köztársasági elnöknek a riói olimpiai faluban
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

IKSZ-es zarándokok Krakkóban
KDNP.HU – MTI

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi
ügyekért felelős államtitkára, aki jelen volt a Ferenc pápa lengyelországi
zarándoklatával összekötött krakkói
ifjúsági világtalálkozón, kifejtette: a
magyarországi felmérések eddig is azt
mutatták, hogy a kereszténység „sokszor ott van a lelkekben, a szívekben,
még ha nem is mindenki gyakorló
keresztény”, és meggyőződését fejezte ki, hogy a krakkói zarándoklatból
papi, szerzetesi, és családi hivatások
is fognak fakadni. A világtalálkozón
szintén résztvevő Nacsa Lőrinc, az
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnöke elmondta: a fiatalok kiutazásához 5 millió forinttal
hozzájáruló IKSZ azért találta fontosnak a zarándokok támogatását, mert
„a fiatalok és a családok a keresztény
Európa jövőjét” jelentik, Krakkóban
pedig a magyarok hasonló gondolkodású, értékrendű emberekkel találkozhatnak. „Ha ezzel az élménnyel és

s ügy
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Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

A Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. (MACIVA) az idén már az
ország valamennyi általános iskolás
korú, kitűnő tanulmányi eredményt
elérő diákját cirkuszjeggyel jutalmazta – közölte Rétvári Bence, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára,
hozzátéve, hogy az akció kifejezetten
a tanulmányi munkában elért kimagasló teljesítményt jutalmazza az
iskolai tanévet követő nyári vakáció
során.
A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (Klik) a MACIVA megkeresésére az általa fenntartott intézményekben kitűnő tanulmányi eredményt elért diákok számáról adott
tájékoztatást, majd a kapott jutalomjegyeket a tankerületeken keresztül
juttatta el az intézményekben az érintettekhez. A kedvezmény négy utazó
cirkuszban is igénybe vehető azon
gyermekek számára, akik a nagy tá-

volság miatt nem tudják vagy akarják
igénybe venni a jutalomjegyet a Fővárosi Nagycirkuszban.
A Klik és a MÁV egyeztetésének eredményeképpen a diákok 90
százalékos, kísérőik 50 százalékos
alkalmi menettérti kedvezményben
részesülnek, amennyiben a jutalomként kapott cirkuszjeggyel érkeznek.
A kedvezményt nemcsak a Fővárosi
Nagycirkuszba, hanem az akcióba bevont négy utazó cirkuszba látogatók
is megkapják Szombathely, Siófok,
Balatonalmádi, Debrecen, Pápa, Révfülöp, Szekszárd és Bonyhád településeken.
A Klik az utazási, valamint az ingyenes pedagógus kísérőjegyekről
szóló kedvezményekről értesítette a
tankerületeket. Az értesítő levélben
szerepelnek azoknak az utazó cirkuszoknak a nyári fellépési helyszínei is,
amelyekben beválthatók a jutalomjegyek. A tankerületek az intézményeken keresztül értesítették erről a diákok szüleit – közölte az államtitkár.
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ett világ

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 –

Cirkuszjegy a kitűnő tanuló
általános iskolásoknak
KDNP.Hu

az ebből fakadó motivációval hazaérnek, ezt otthon a saját közösségeikben
kamatoztatni tudják” – mondta.
Úgy értékelte: „óriási kiállás” volt
a többszázezer, ezen belül négyezer
magyar fiatal krakkói jelenléte. A
zarándokok „a keresztény értékrend
– az igazságosság, a becsület, a szolidaritás – értékrendje alapján olyan
Európában szeretnének élni, ahol
biztonságban vannak, és ahol bátran
megvallhatják hitüket” – szögezte le
Nacsa Lőrinc.

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 –

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.
FORRÁS: AA

A Kereszténydemokrata Nép-
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