AZÁN
HAZÁNK

KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET · A KERESZTÉNYDEMOKRATÁK LAPJA S-JÚNIUS
· 2017. NOVEMBER-DECEMBER

Hölvényi
György
A teremtett
világ
az üldözött
védelme
keresztényekről
személyes ügy

7

ElhunytParkoló
Almási István,
Pápa,
volt,
Jubileumi
Hódmezővásárhely
kereszt
közösségi
ünnepség
KDNP-s polgármestere
nélkül?
tér lesz
Székesfehérváron

15

18

Felelősek
Megújultvagyunk
a KDNP a
rendezett
honlapjatársadalom
alakításáért

20

Ha egységesek vagyunk, győzni fogunk!

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
Semjén Zsolt KDNP-elnök beszéde a Fidesz tisztújító kongresszusán

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség november 12-ei tisztújító kongresszusán a küldöttek egyhangú szavazással újabbreszténydemokrata
két évre a nagyobbik
kormánypárt
Néppártban,
ameelnökévé választották Orbán Viktor miniszterelnököt. Az eseményen felszólalt Semjén Zsolt, a szövetséges Kereszténydemokrata Néppárt elnöke is. „Ha egylyet április 25-től Hargitai János tölt
ségesek vagyunk, győzni fogunk” – fogalmazott. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes bejelentette: megvan az egymillió, esküt tett új magyar
be. Az első időszakról kérdeztük.
állampolgár, akik tudják, hogy ez a nemzet a nemzetük, és ez az ország a hazájuk.
FORRÁS: AA

HAZÁNK

Az alábbiakban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke
Fidesz-kongresszuson elhangzott beszédének szerkesztett változatát olvashatják.
Tisztelt Kongresszus!
A nagy tanulság, amit mindig szem
előtt kell tartanunk: 1994. Akkor a
jobboldal több szavazatot kapott,
mint a baloldal, mégis a baloldalnak
lett kétharmados mandátum-többsége. Miért? Azért, mert ők egyben
ellenében, 41 tartózkodás mellett
A törvény adósságrendezési eljávoltak,FORRÁS:MTI
mi pedig darabokban; Fidesz,
MDF, KDNP, Kisgazdák – sőt részhagyta jóvá a Ház. Igennel az előter- rást biztosít azzal a céllal, hogy a fiide sorolható
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akkor vesztünk.
reszténydemokrata
javasla-De ha
zatot a szintén független Fodor
mi
egyben
vagyunk,
ők
– Folytatás a 13. oldalon –
tát 142 igen szavazattal, 1 pedig
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mében olyan ügyeket is vállalnia kell,
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
miszerint „a jó szomszédot a jó kerítés” teszi. A magyar tárcavezető azt
ami nem találkozik a közízléssel,
látva abibliai
minket
körülvevő világ szépségét, rendjét,
törmondta: valljuk mi is az amerikai elnök álláspontját!
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rövid
nál 2015 októberére elkészült, és 17 ezer katona vett eddig részt a határ
például a házasság vagy az élet
köszöntőbeszédében,
az ember ennek
a vi- Emellett ezer katona folyamatosan jelen van a nemzetközi
védelmében.
védelmére. Ha hangsúlyozva:
karakteresen vállalja
lágnak ezek
a gazdája,
nem
teheti
tönkre,
és
védenie
kell
azokválságövezetekben. A magyar honvédelem fejlesztése is elindult, a Zrínyi
képviseletét, kétségkívül keresztól, akiktény,
ezt de
megteszik.
2026 tíz évre szóló fejlesztési irányokat ölel fel. A biztonság alapja az
nem tudja elérni a társadalom
A teremtett
az olyan
anyagilesz,
valóságon
van
az híreket,
erős
honvédség,
ennekamelyek
elérése a acélszellemi-lelki
– hangoztatta világ
a tárcavezető.
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részét, és
mint túl ott
törvényszerűségei,
ember isegy
a maga
szellemikongregáció.
és lelki gazdagságával.
„Az ember, rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
hitbuzgalmi
Akkor

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

„A jó szomszédot a jó kerítés teszi” –
idézte Donald Trumpot Simicskó István

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_nov-dec.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 –

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
si' – Áldott
még
valami:pápa
ez azLaudato
emberi minőség.
légy!
kezdetű
enciklikáját.
Ez az, ami nekünk megvan, nekik
meg nincs meg. Mi értékrendi, kipróbált bajtársi közösség vagyunk, ők
meg olyanok, mint egy tál skorpió.
Ebben a polgári-keresztény-nemzeti
világban minden szövetségesünk a
saját értékgazdagságával otthon van.
Tisztelt Kongresszus!
Mint a nemzetpolitikáért felelős miniszter, jelentem a Kongresszusnak,
hogy amit kormányzásunk kezdetén
ígértünk, azt megcselekedtük. Megcselekedtük a nemzet közjogi egyesítését; megvan az egymillió esküt
tett új FORRÁS:
magyarUJ.KATOLIKUS.HU
állampolgár! Akik
tudják, hogy ez a nemzet a nemzejelent
meg a hír arról,
tük,2014
és ezelején
az ország
a hazájuk!

hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson
kezdett
dolgozni,
amelyből
A KDNP
elnökének
beszédéről
enciklika
is
születhet.
A
Laudato
készült teljes videofelvételt megte-si’
– Áldotta légy!
kezdetűhonlapjának
dokumentum
kintheti
párt megújult
videotárában
a következő
linken:
(alcíme: A közös
otthon gondozása)
kdnp.hu/media/videotar
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon
2017.12.04. –11:25:22
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A magyar nemzet akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad

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

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

A magyar nemzet akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze fennmarad – hangsúlyozta Semjén Zsolt a Magyar Állandó Értekezlet XVI. plenáris ülésén
november 10-én Budapesten. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke kitért arra, hogy a külhoni magyarság megerősítéséhez szükség van az identitás megerősítésére, aminek egyik legfontosabb eleme az oktatás támogatása.
FORRÁS: AA

KDNP.HU – MTI

A kormányfő helyettese A Magyar
Állandó Értekezlet (MÁÉRT) XVI.
plenáris ülésén azt mondta, a nemzetpolitika területén átgondolt kereteket
és bejáratott, cizellált intézményrendszert dolgozott ki a kormány az
elmúlt években. Úgy fogalmazott:
mindent megtettek, ami szükséges és
lehetséges volt.
Semjén Zsolt kitért arra, hogy a
külhoni magyarság megerősítéséhez
szükség van az identitás megerősítésére, aminek egyik legfontosabb
eleme az oktatás támogatása. Ez kiterjed a bölcsődéktől kezdve egészen
a felsőoktatási intézmények támogatásáig.

Kiemelt törekvés, hogy az anyaországban, a Kárpát-medencében és
a diaszpórában minél többen támogassák aláírásukkal a Minority SafePack kezdeményezést, amelynek célja az őshonos kisebbségi közösségek
európai uniós jogvédelmének megteremtése. Többek között ezt tartalmazza a Magyar Állandó Értekezlet
(Máért) zárónyilatkozata, amelyben
– mint Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke az
ülés után pénteken ismertette – teljes
konszenzus volt a résztvevők között.
A dokumentum arra biztatja a magyar szervezetek képviselőit, hogy
minél szélesebb körben adjanak tájékoztatást a kezdeményezés fontosságáról. Olyan ügyről van szó, amely
nagymértékben befolyásolhatja az
Európai Unió országaiban élő magyar
és más őshonos kisebbség jogainak
biztosítását. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke és Potápi Árpád János
nemzetpolitikai államtitkár a Máért
plenáris ülése után, a sajtó képviselői
előtt írta alá a kezdeményezést.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke megköszönte a Máért tagszervezeteinek a kezdeményezés támogatását. Kiemelte: tudják, hogy ez
egy nehéz és hosszú ügy, aminek
nem lesz rögtön eredménye. Bíznak azonban benne, hogy az unió
változni fog, és odafigyel az őshonos kisebbségekre, arra az 50 millió
emberre, aki az unió államaiban él.
Arra kérte a pártokat, segítsék, hogy
összegyűljön az egymillió aláírás.
Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN)
elnöke azt mondta: egyértelműnek
kellene lennie, hogy védelmet él-
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Megemlítette a Szülőföldön magyarul programot, amelynek keretében minden magyar iskolába járó
gyermek személyre szóló támogatást
kap.
Szólt arról is, hogy soha nem látott gazdasági fejlesztések indultak a
külhoni területeken, ami jó a külhoni magyarságnak, az ottani többségi
nemzetnek és a gazdasági fejlődés
nyomán jó Magyarországnak is, azaz
összességében mindenki nyer.
Megvalósult a nemzet közjogi
egyesítése, megvan az egymilliomodik új magyar állampolgár, jelen
pillanatban a regisztrált új állampolgárok száma egymillió-ezernyolcszázötvenkilenc – közölte a miniszterelnök-helyettes.

FORRÁS:MTI

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

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

Teljes konszenzus
a Minority SafePack támogatásában
veznek az őshonos kisebbségek, de
ez ma nincs így, a kérdés jelenleg
nemzeti hatáskörbe tartozik.
A Máért zárónyilatkozata üdvözli,
hogy a nemzet közjogi egyesítésének eredményeképp az elmúlt hat és
fél évben több mint egymillióan kérelmezték a magyar állampolgárságot és várhatóan idén leteszi az egymilliomodik állampolgár az esküt.
Üdvözlik, hogy 65 ösztöndíjas részvételével folytatódik a szórványban
működő magyar szervezetek munkáját segítő Petőfi Sándor-program,
illetve a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program eddig elért eredményeit. Örömüknek adnak hangot,
hogy a program 2018-ban újabb források bevonásával folytatódik.
Szorgalmazzák, hogy a szomszédos országokban tevékenykedő
magyar állami vagy magyar magántulajdonú részesedéssel rendelkező
vállalatok termékeiken és szolgáltatási tevékenységük során törekedjenek a magyar nyelvhasználatra.
A zárónyilatkozatban – amelybe
ellenzéki javaslatokat is beépítettek – aggodalommal tekintenek a
nyelvhasználat és az állampolgárság
szabályozására vonatkozó, előkészületben lévő ukrán törvénytervezetekre, amelyek tovább szűkítenék az ott élő nemzeti kisebbségek
jogait. Szorgalmazzák továbbá egy
magyarlakta vidékeket magában
foglaló közigazgatási egység létrehozását. Erdélyt illetően megdöbbentőnek és a jogállamisággal
összeegyeztethetetlennek
tartják
a romániai magyarságot sújtó jog-

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 –

fosztásokat és hatósági intézkedéseket, aggodalommal figyelik azok
sűrűsödését és kiszélesítését.
Határozottan tiltakoznak a romániai magyarság választott vezetőit
sújtó hatósági önkény ellen. Aggasztónak tartják az egyházi ingatlanok
visszaszolgáltatásának leállását, tiltakoznak a korábban már jogerősen
visszaszolgáltatott ingatlanok tulajdonjogának, illetve a bennük működő magyar oktatási intézmények
jogszerű működésének megkérdőjelezése ellen. Elfogadhatatlannak
tartják, hogy adminisztratív hibára
való hivatkozással felfüggesztették a
marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Gimnázium működését. Bíznak abban, hogy az iskola
ügyében mihamarabb törvény által
biztosított kedvező megoldás születik, és a 2018/2019-es tanév beiskolázási tervében az intézmény státusa
a magyar közösségre nézve kedvező
módon jelenik meg. Szorgalmazzák
az anyanyelvhasználatra vonatkozó
jogszabályok módosítását, a nyelvhasználati küszöb 10 százalékra
csökkentését, illetve annak szabályozását, hogy az egy településen élő,
5000-nél kisebb lélekszámú magyar
közösségeket is megillesse az anyanyelvhasználat joga.
Felvidékkel összefüggésben szorgalmazzák, hogy a szlovák kormány tegyen lépéseket annak érdekében, hogy Szlovákia megfeleljen
nemzetközi vállalásainak, amelyek
a kisebbségi nyelvhasználatra vonatkoznak, továbbá a szlovák jogrendben már meglévő nyelvi jogok

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 –

érvényesíthetők legyenek a gyakorlatban. Szorgalmazzák a Győr–
Csallóköz közötti autópálya megépítésének elősegítését is.
Vajdaság tekintetében elismeréssel
állapítják meg, hogy Magyarország
és Szerbia együttműködése példaértékű, reményüknek adnak hangot,
hogy a nemzeti tanácsokról, valamint
a nemzeti kisebbségek jogairól szóló
törvények módosítását az év végéig
elfogadják. Támogatják továbbá a
Vajdasági Magyar Szövetség küzdelmét az anyanyelvi oktatásért, különösen a kislétszámú osztályok esetében.
Semjén Zsolt elmondta: az ülésen abban is teljes konszenzus volt,
hogy elvetik Gyurcsány Ferencnek,
a Demokratikus Koalíció elnökének
javaslatát a határon túli magyarok
szavazati jogának elvonásáról. Ezt az
ellenzéki politikus nyilvánvalóan a
politikai haszonszerzés reményében
dobta be, és Szél Bernadett (LMP),
valamint Mesterházy Attila (MSZP)
is megfogalmazta tiltakozását – mutatott rá. Jelezte: az ukrán oktatási törvény elleni fellépés ügyében szintén
teljes egyetértés volt. Megállapodtak
abban is, hogy 2018 a külhoni magyar
családok éve lesz, illetve hogy Mátyás
király emlékévet hirdetnek jövőre –
ismertette a miniszterelnök-helyettes.
Előbbi kapcsán rámutatott: első lépésként a 42 ezer forinttal járó babakötvényt és a 62 ezer forinttal járó anyasági támogatást terjesztik ki a külhoni
magyarokra, s az említett támogatásokat azok is megkapják, akiknek nincs magyarországi lakcímük.
A kormány szándéka ugyanakkor,
hogy további támogatási formákat
is lehetővé tegyen a határon túli magyarok számára, ami hozzájárulhat a
demográfiai helyzet javulásához.
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Semjén Zsolt: Köszönjük a diaszpóra magyarságának a nemzethűséget!

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Soha magyar diaszpóra ilyen figyelmet és támogatást nem kapott, mint az idén és az elmúlt években, és soha ilyen egységről és hűségről nem tettek tanúságot a
diaszpórában élő magyarok – hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Magyar Diaszpóra Tanács VII. plenáris ülésén november 9-én a fővárosban. A diaszpóra magyarsága egységesen, „kőkeményen” kiállt Magyarország mellett, köszönjük a nemzethűséget! – fogalmazott a KDNP elnöke.
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

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

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

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

Megjelent Ferenc
A kereszténydemokrata
politikus
pápa Laudato si´
hozzátette: a diaszpóra
magyarsága
kezdetű enciklikája
annak
ellenére
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell kiállt hazánk mellett,
hogy sokszor nekik sem volt könnyű:
„a mainstream média nyomása, a politikailag korrekt agymosás” őket is
érte az adott országban.
Semjén Zsolt elmondta: 2010 óta
támogatják, hogy a diaszpóra emigráns szervezeteiből olyan tömörülések szülessenek, amelyek minden
magyar otthonát jelentik, s e téren
már megmutatkoznak az eredmények. Magyarország miniszterelnök-helyettese arról is beszélt, hogy a
magyar nemzet világnemzet – a történelem vihara tette azzá. A kereszténydemokrata politikus beszámolt
arról is, hogy 2010 óta a nemzetpolitikára fordított források több mint
tízszeresére nőttek. „Mára minden
magyar, bárhol éljen is, nemcsak kulturális, hanem közjogi értelemben is
teljes jogú tagja a nemzetnek” – ös�szegezte az elmúlt két ciklus eredményeit Semjén Zsolt.

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

– Folytatás a 13. oldalon –

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Grezsa István kormánybiztos, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Orbán Viktor miniszterelnök, Potápi Árpád
János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár

Harrach Péter: A kultúrák nem egymás mellett élnek, hanem egymás ellen harcolnak
Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője november 6-ai
parlamenti felszólalásában megdöbbentőnek nevezte,
hogy egy francia kisvárosban egyes csoportok el akarják
távolítani II. János Pál pápa szobrát, majd arról a keresztet.
A történteket Európa identitásválságával hozta összefüggésbe, és szerinte ez az oka a migrációs válságnak is. Úgy
vélte, az új identitás keresésében nagy szerepe van a nyílt
társadalom elméletének és Soros Györgynek, ugyanakkor
a multikulturalizmus téves gondolat, mert a kultúrák nem
egymás mellett élnek, hanem egymás ellen harcolnak. A
kereszténydemokrata képviselőcsoport vezetője hozzátette: jelen helyzetben Közép-Európa jelenti a reményt.
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(Emmi) államtitkára, a KDNP alelnöke a kormány nevében elmondott válaszában józan ésszel elfogadhatatlannak
nevezte, hogy a világon mindenhol tisztelt, a békesség
mellett állást foglaló pápa szobrát, illetve a fölé emelt keresztet támadják. Az európaiság alapja a keresztény gyökerekkel egyezik meg – emelte ki, jelezve: Magyarország
és Lengyelország is kész befogadni az alkotást.
A II. Pál Pápa szobráról és az emlékmű keresztjéről szóló ügyről bővebben a 15. oldalon olvashatnak.

Aradszki András: a magyar energiaszolgáltatás kiegyensúlyozott és biztonságos
Magyarországon a gáz- és az áramszolgáltatás kiegyensúlyozott és biztonságos – mondta Aradszki András,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
energiaügyért felelős kereszténydemokrata államtitkára november elején az M1 aktuális csatornán.

Hazank_nov-dec.indd 3

Hiába mondta az ellenzék 2013ban, a rezsicsökkentés elindulásakor,
hogy annak hatására ellehetetlenül a
szolgáltatás, nem tudnak fejleszteni a
szolgáltatók és nem tudják majd elvégezni a megfelelő karbantartásokat –
tette hozzá az államtitkár.

A KDNP-s politikus hangsúlyozta: a
lakosság összes tartozása a különböző
szolgáltatásoknál a 2013-as 83 milliárd
forintról 46 milliárd forintra mérséklődött. 2013-ban 137 ezer fogyasztónál kellett kikapcsolni a közműszolgáltatást, az
idén már csak 59 ezer ilyen eset volt.

Az államtitkár kifejtette: ez pozitív
irányú változás, ami biztos hátteret ad a szolgáltatóknak is – hiszen
csökkennek a kintlévőségeik, ebből
következően el tudják végezni a jogszabályban előírt beruházásokat, fejlesztéseket és karbantartásokat.
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Mely területeken újult meg a kormány
és a Magyarországi Református Egyház
között létrejött megállapodás?
A címben jelzett témában Szászfalvi László országgyűlési képviselő (KDNP)
interpellált Soltész Miklós államtitkárhoz.
HAZÁNK

„2017. október 4-én a kormány megújította a Magyarországi Református
Egyházzal hitéleti, közcélú, valamint
közéleti és társadalmi tevékenységek
ellátásával kapcsolatos megállapodását – ismertette Szászfalvi László
kereszténydemokrata országgyűlési
képviselő parlamenti interpellációjában, melyet Soltész Miklós egyházügyi államtitkárhoz intézett. „A
korábbi, 1998-ban kötött megállapodásban a kormány és a Magyarországi Református Egyház közötti
viszony alapelvei kerültek megerősítésre. A megállapodás kimondta,
hogy az állam és az egyházak viszonya a demokratikus államrend vis�szaállításával új alapokra helyeződött.
Ennek megfelelően a korábbi ideológiai szembenállás helyett a vallásszabadság biztosítása, valamint az állam és az
egyház szétválasztásának elve mellett
a partneri, kölcsönösen felelős együttműködés időszaka következett. Ezért a
megállapodásban a kormány elismerte
a református egyház önkormányzatát,
irányítására, felügyeletére szervet nem
hozott létre. A megállapodás kitért a
Magyarországi Református Egyház
hitéleti, közszolgálati és közéleti tevékenységének az állam általi anyagi
támogatásával összefüggő kérdéseire
és azok garanciájára is. A református
egyház vállalta, hogy hitéleti, közszolgálati, közéleti és társadalmi feladatokat végez. Hitéleti feladatai között
gondoskodik hitéleti tevékenységének
végzéséről, a hitbeli, vallási meggyőződés kifejezésre juttatásáról, annak
nyilvános gyakorlásáról és tanításáról.
Közszolgálati feladatai között gondoskodik óvodai, iskolai, szociális intézmények alapításáról, fenntartásáról és
működtetéséről; közéleti, társadalmi
feladatai között pedig képviseli hagyományainak megfelelően azokat
az értékeket, amelyeket megőriztek
évszázadokon keresztül – tette hozzá.
Szászfalvi László aziránt érdeklődött,
melyek a kormány és a Magyarországi Református Egyház között létrejött
megállapodás új elemei?
Az ugyancsak KDNP-s államtitkár, Soltész Miklós rámutatott: az
egyik, talán legfontosabb eredménye
az egyezségnek, hogy a református
egyház által fenntartott, közfeladatot
ellátó intézmények az állami önkormányzati intézményekkel azonos, a
hosszú távon fenntartható működés
feltételeihez szükséges működési
forrást, illetve fejlesztési forrásokat,
pályázati lehetőségeket is megkapják.
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A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Mik a kerékpáros fejlesztési prioritások
az elkövetkező években?

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

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

„A kerékpárút önmagában nem elég! Fontos, hogy az út mellett kiegészítő infrastruktúra, például kerékpáros-pihenő, információs pont, esetleg
szervizpont épüljön” – hangsúlyozta a kerékpáros fejlesztési prioritásokra
vonatkozó parlamenti kérdésében Móring József Attila KDNP-s képviselő.
FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

„A kormány jogszabályok, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek
megalkotásánál természetes módon
figyelembe veszi, hogy az egyház hitéleti, valamint közcélú tevékenysége
érdekében adó- és más kedvezményben is részesüljön, illetve részesülhet”
– fejtette ki Soltész Miklós. „Kiemelném azt a kérését a református egyháznak – amely természetesen más
egyházra is vonatkozni fog –, hogy
a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásával összefüggésben
olyan törvényjavaslatot fogunk az Országgyűlés elé terjeszteni, amely biztosítani fogja, hogy az egyház a javára
rendelkező magánszemélyek számát
településenként, illetve a nyilatkozatot
tevő hozzájárulása esetén a nevét és a
lakcímét is megismerheti” – tette hozzá. Emellett fontos eleme a megállapodásnak, hogy a kormány elismeri: a
kórházakban és az egészségügyi intézményekben végzett lelkészi szolgálat
az Alaptörvényben biztosított testi és
legalább ilyen fontos lelki egészséghez való jog érvényesülésének fontos
része, ezért a kormány vállalja a lelkészi szolgálatot végzők számára a
felsőfokú végzettségüknek megfelelő
valamennyi állami juttatás biztosítását
az intézményben dolgozó más egészségügyi dolgozókhoz hasonlóan. Legalább ilyen fontos döntés az is, hogy
a kormány az egyház által fenntartott
gyerekházak, tanodák, roma szakkollégiumok működtetéséhez más egyházi támogatásoktól elkülönített, önálló
és tartós, kiszámítható pénzügyi támogatást biztosít az egyenlő finanszírozás elve alapján. Ugyanilyen fontos
lépése a megállapodásnak, hogy a kormány elismeri az egyház történelmi
kollégiumai által végzett feladatokat,
különleges szerepüket, erre való tekintettel számukra speciális támogatást,
működési, tudományos kutatást, fejlesztést biztosíthat. Kiemelhetőek még
a felsőoktatással kapcsolatos döntések
is. „A kormány kezdeményezi a Károli Gáspár Református Egyetemnek
– mint a református egyház hitéleti és
világi képzését is nyújtó egyetemének
– kiemelt egyetemként történő elismerését. Ami legalább ilyen fontos
és idetartozik, hogy mind a Pápai Református Teológiai Akadémia, mind
a Sárospataki Református Teológiai
Akadémia kezdeményezi az Oktatási
Hivatalnál az alkalmazott tudományok egyetemeként történő elismerésnek a vizsgálatát, amiről később – ha
ezt az Oktatási Hivatal támogatja – az
Országgyűlésnek kell majd döntenie”
– mondta Soltész Miklós.
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ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

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

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

Ferenc
„A
KDNP-frakció
többször útfejlesztések érdekébenMegjelent
pedig
pápa Laudato si´
kérdezte már a kormányzatot fontos a kerékpáros-forgalom
kezdetű enciklikája
a kerékpáros fejlesztésekkel
mérése, illetve
a kerékpárosok
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
kapcsolatban. A kormányzat vá- preferenciájának ismerete”. Ezért
laszaiban egy 2020-ig terjedő or- a képviselő megkérdezte: Mik a
szágos bringaúthálózat elkészíté- kerékpáros fejlesztési prioritásét tűzte ki célul, és hogy ez nem sok az elkövetkezendő években?
csak egy üres ígéret, arra jó példa Mekkora összeget tervez fordíta legújabb bejelentés, amely sze- ni a kormány kerékpárút-hálózat
rint az egyik leginkább hiányzó fejlesztésére 2020-ig?
szakasz, a Budapesttől BalatoFónagy János, a Nemzeti Fejnig tartó bringaút 2019 nyarára lesztési Minisztérium államtitelkészül. Persze nem lehetünk kára válaszában rámutatott: a
elégedettek: szükség van további kormány 2020-ig mintegy 100
kerékpárutak kiépítésére, illetve milliárd forint ráfordításával jea meglévő hálózat fejlesztésé- lentős mértékben bővíteni kívánre és felújítására is. Kiemelendő ja a magyarországi kerékpár-geezek közül a Budapest-Balaton rinchálózatot és ezzel együtt az
kerékpárúthoz szorosan kapcso- európai bicikliutak magyarorszálódó Balaton-kör felújítása is, gi szakaszainak építését is. Mint
amellyel véleményem szerint egy fogalmazott, az építés mellett naolyan komplex útvonal jön lét- gyon fontos a kerékpárutak üzere, amely sok amatőr kerékpáros meltetése is, amit a Magyar Közút
számára kiemelt útvonal lehet. látna el. A mintegy 2 ezer kiloméTermészetesen fontos az is, hogy teren tervezett új kerékpárutak
az útvonal ne csak öncélú legyen, építése mellett kiegészítő szolgálhanem a nemzetközi kerékpáros tatások és fejlesztések is megvavérkeringésbe bekapcsolódhas- lósulhatnak kerékpáros-pihenők,
son, így a KDNP-frakció bízik kerékpárkölcsönzők,
szervizbenne, hogy az ehhez kapcsolódó pontok, mobilapplikációk, esefejlesztések is mihamarabb meg- tenként egészségügyi segélyhetörténnek” – mondta a keresz- lyek révén. „A fejlesztésekhez
ténydemokrata honatya. Móring tartozik, hogy nemrégiben adtuk
József Attila hozzátette: „Jó do- át az új arculat szerinti egységes
log a kerékpárút, azonban önma- táblázással jelölt első túrakerékgában nem elég! Fontos, hogy az páros útvonalat Pannonhalma és
út mellett olyan kiegészítő infra- Balatonfüred között. Az ősszel
struktúra, például kerékpáros-pi- megtörténik a Fertőd-Keszthely
henő, információs pont, esetleg útvonal kijelölése is, néhány hészervizpont épüljön, ahogy ez ten belül pedig elkészülnek a Bamár Budapesten több helyen be- latoni Bringakör, a Budapest-Bavált, amely a gyerekes családok laton, a Rajka-Budapest és az
számára is lehetővé teszi a hos�- EuroVelo 6-os kerékpárutak terszabb távú bringázást. A későbbi vei is” – árulta el az államtitkár.
Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

– Folytatás a 13. oldalon –

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Mi egy büszke, gyarapodó nemzetállamokból álló Európában szeretnénk élni,
ahol mindenki maga döntheti el, hogy kivel akar élni és kivel nem! – hangsúlyozta a közelmúltban napirend előtti felszólalásában a kereszténydemokrata
országgyűlési képviselő.
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 –

– Folytatás a 13. oldalon –

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

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

társadalom ügyének támogatói, egyben
a Soros-hálózat szövetségesei. A 751
európai parlamenti képviselőből 226-an
vannak ilyenek, köztük magyar ellenzéki képviselők is” – ismertette Hollik
István. „A feljegyzések szerint a 2014es európai parlamenti választások előtt
ez a hálózat 6 millió dollárt adományozott 90 civil szervezetnek annak érdekében, hogy tetszésük szerint befolyásolják az európai döntéshozatalt. Ezek
után persze nem véletlen, hogy Soros
György személyesen az EU legfontosabb vezetőivel tudott zárt ajtók mögött
tárgyalni, és nyilván azon sem kell csodálkoznunk, hogy az Európai Parlament
LIBE bizottsága egy bevándorlás- és
kvótapárti javaslatot fogadott el, hiszen
az ott ülő képviselők többsége rajta van
Soros György szövetségeseinek listáján” – tette hozzá a KDNP-s képviselő.
70-SZERES GYILKOS A
MAGYAR HATÁRON
„Azt is megtudhattuk ezekből az aktákból, hogy ez a hálózat aktívan támadta és támadja a magyar kormányt,
a Fidesz-KDNP-t és a magyar bevándorlás-politikát. Támogatja és ösztönzi
a Magyarországot elítélő jelentéseket,
fellép a Soros-egyetem és a magyarországi Soros-szervezetek támogatása
érdekében. Sőt, egyes dokumentumokból kiderül, hogy magyar kormánypárti
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Soros Brüsszelből támad,
Magyarország helyben segít!
Az üldözött keresztényekről és a magyar állam segélyprogramjáról beszélt
a közelmúltban a parlamentben Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata
Néppárt alelnöke, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti
államtitkára.

HAZÁNK

DCLEAKS: 226 SOROS-PÁRTI
EP-KÉPVISELŐ
„A magyar és a nemzetközi sajtóban
is részletek jelentek meg az úgynevezett DCLeaks aktákból, amely Soros
György és hálózatának belső levelezését, feljegyzéseit tette ki az internetre.
Ezekből az aktákból és dokumentumokból megtudhattunk: Soros György
és hálózata jelentős befolyással bír
Brüsszelben az Európai Unió vezetőire.
Listázzák az európai parlamenti képviselőket, és meghatározzák, kik a nyílt

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
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politikusok lejáratására és eltávolítására
törekszenek. Annak érdekében, hogy
Soros György és hálózata utópisztikus
céljukat, a nemzetállamok és határok
nélküli Európát, valamint a multikulturális társadalmak létrehozását el tudják
érni, képesek a valóság meghamisítására is. Például az egyik jelentés javaslatokat fogalmaz meg a hálózat többi
tagja számára, hogyan fényképezzék
a migránsokat annak érdekében, hogy
az európai polgárok megsajnálják őket.
De konkrét adathamisításra is fölszólítanak. Az egyik dokumentumban arról
írnak: 2016 januárjáig 10 ezer migráns
gyermek veszett el, de mi 270 ezret fogunk mondani. Ebből is látszik, hogy
nekik semmi sem szent, akár a valóságot is meghamisítják annak érdekében,
hogy a céljukat elérjék!” – ismertette
Hollik István. „A múlt héten történt két
másik megdöbbentő eset is. Az egyik:
Magyarország déli határánál elfogták
Pakisztán legkeresettebb tömeggyilkosát, akit 70 gyilkossággal vádoltak
a hatóságok. Ennek ellenére Görögországban menekültstátuszt tudott kapni, és eljutott egészen Magyarország
határáig. Itt kell megköszönnünk a
hatóságoknak, hogy sikerült őt elfogni! A másik eset szintén a múlt héten
történt: az M60-as autópálya egyik,
Mohács közeli pihenőjében 8 migráns megtámadott egy fiatalok által
vezetett autót, megpróbálták feltépni
annak ajtaját. Szerencsére a fiatalok
nem szálltak ki az autóból, így gyorsan be tudták zárni azt, és sikerült
elmenekülniük. Belegondolni is szörnyű, hogy mi történhetett volna velük!
Ha ehhez még hozzátesszük azt, hogy
2015 óta több mint 350 ember halt
meg terrorcselekmények miatt Európában, és hogy csak Ausztriában egy
év alatt 55,5 százalékkal nőtt a szexuális bűncselekmények száma, akkor
egyértelműen kijelenthetjük, hogy a
mai napig bűnözők és gyilkosok érkeznek a migránsok közé vegyülve, és
ez veszélyt jelent Magyarország biztonságára, erőszakot, bűnözést és terrort hoz Európába!” – vonta le a szomorú tények alapján a következtetést a
KDNP-s politikus. „Mi egy büszke,
gyarapodó nemzetállamokból álló Európában szeretnénk élni, ahol mindenki
maga döntheti el, hogy kivel akar élni
és kivel nem! Tamási Áron gondolatát
osztjuk: Azért vagyunk a világon, hogy
valahol otthon legyünk benne! Nekünk
pedig Magyarország az otthonunk,
amelyet – amíg a Fidesz-KDNP kormányoz – meg fogunk védeni!” – zárta
felszólalását Hollik István.

KDNP.HU

„A keleti keresztények sorsa azért
fontos szerintem mindnyájunk
számára, mert egyrészről egyfajta
emberségi küszöb, hogy mennyire
tudunk nekik segíteni, mennyire
vesszük figyelembe az ő problémáikat, másrészről pedig egy intő jel
mindnyájunk számára, hiszen ami
ma történik a keleti keresztényekkel,
lehet, hogy a következő generáció
során itt, Európában is megtörténhet
az itteni keresztényekkel. Azt láthatjuk, hogy sokan Nyugat-Európában
süketek és vakok a keleti keresztények problémáira, az ottani üldöztetésre, a kivégzésekre, az elűzetésekre. Talán azért süketek és vakok,
hogy némák maradhassanak, és ne
kelljen cselekedniük a keleti keresztények védelme érdekében” – kezdte
felszólalását a kereszténydemokrata
honatya. „Magyarország politikája
ezen a területen egyfajta piramishoz
is hasonlítható. A piramis alján, a
legszélesebb részen van a határvédelem, a biztonság szavatolása; ezt
követi a Hungary Helps program,
amely minden segítségre szorulónak igyekszik a világ minden táján
segítséget nyújtani; a piramis csúcsán pedig a hozzánk legközelebb
állók és leginkább üldözöttek, az
üldözött keresztények megsegítése
található. Mindenki tudja és ismeri: Magyarország ellen Brüsszelből
támadást indítottak a kötelező kvóta
szerinti áttelepítése érdekében. Miközben elindították ezt az eljárást, és
Magyarországot bíróság elé citálták,
nem is vették észre, nem is akarták
figyelembe venni, hogy az elmúlt fél
évben Magyarország a közel-keleti
térségben, elsősorban Irakban és Libanonban ezer család lakhatásáról

gondoskodott. Helyi szereplőkkel
együttműködve ezer családnak építettük újjá vagy építettük fel a házát
– ők vissza tudtak térni. Az elmúlt
héten azok az egyházi vezetők,
akik itt voltak Budapesten, itt voltak Magyarországon, beszámoltak
ezekről a támogatásokról, beszámoltak ezek megvalósulásáról, és
elmondták, hogy ez működik, ez
sikeres” – hívta fel a figyelmet a
magyar kormány közel-keleti tevékenységének fontos elemére a
miniszterhelyettes.
„Egyetlenegy keleti egyházi vezető sem
kérte azt, hogy a Közel-Keletről
automatikusan, tömegesen, kvóta szerint embereket telepítsünk
Keletről Európába. Senki sem
kért egymillió főt évente, senki
sem kérte a jogi szabályozásnak
a felpuhítását, senki sem kérte a
kerítésnek a lebontását. Ezek az
emberek mind azokból a válságrégiókból érkeztek, ahonnan a migráció elindult, és egyikőjük sem kérte
Európától a tömeges, kvóta szerinti
áttelepítési mechanizmusnak a bevezetését. Megköszönték viszont azt
a támogatást, amiből ezer családnak
– ami nyilván sok-sok ezer főt jelent
– vissza tudták adni a reményt! Jóval több embernek biztosította tehát
Magyarország az elmúlt fél-egy évben az élet újrakezdési lehetőségét,
valamelyest szociális biztonságot,
legalábbis lakhatási biztonságot,
mint amelyről az egész kvótaeljárás
Magyarországgal szemben szól. És
míg abban az ügyben bebizonyosodott, hogy a kvóta működésképtelen, addig a libanoni és iraki házépítésekről, egy teljes településnek
az újjáépítéséről bebizonyosodott,
hogy működik” – ismertette Rétvári
Bence.
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Kormány, párt, frakció

Mindszenty József erkölcsi iránytű a
magyarság és a világ számára

S-JÚNIUS

Soltész Miklós: A keresztények
merjék megvallani hitüket!
Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

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

Mindszenty József bíboros, hercegprímás erkölcsi iránytű volt a Magyarországon és a diaszpórában élő magyarság, valamint a világ számára is – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a
Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke Mindszenty József szobrának átadási ünnepségén
november 6-án Budapesten, a VIII. kerületben.
FORRÁS:MTI

pig érződik az anyaországtól elszakított magyar
közösségek életében.
A kormányfő helyettese kijelentette: a bíboros
Semjén Zsolt szólt arról az évtizedeken át haniránytű volt a diktatúrák idején, kimondta, hogy goztatott vádról, mely szerint Mindszenty József
mind a faji megkülönböztetésre épülő nemze- illetéktelenül avatkozott bele politikába. Csaktiszocializmus, mind az osztálygyűlöletre épülő hogy – mutatott rá a KDNP-s politikus – az
szocializmus ellentétes a természet rendjével, a 1937. évi 11. törvénycikk felsorolta az ország
természetjoggal és különösen a keresztény taní- alkotmányos méltóságait, és ebben a sorban
tással. Semjén Zsolt szerint „akinek volt bátor- a hercegprímás az ötödik helyen állt, vagyis
sága ellene mondani a barna diktatúrának, an- Mindszenty József alkotmányos és állampolgári kötelességét teljesítette.
Kocsis Máté (Fidesz-KDNP), a VIII.
kerület polgármestere úgy fogalmazott:
Mindszenty József
bíboros egész életében példát mutatott
hitből, bátorságból és
hazaszeretetből. Személye meghatározó
volt a 20. századi magyar történelemben,
kiemelkedő életútja,
tanítása, kiállása a
világban szétszóródott
magyarságért
Erdő Péter bíboros, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Kocsis
nemcsak
egyházi
Máté polgármester leplezte le Mindszenty József szobrát
vezetőként, hanem a
közélet alakítójaként
nak volt erkölcsi alapja ellene mondani a vörös is múlhatatlanná teszi érdemeit. Felidézte, a
diktatúrának; aki fölemelte szavát a nyilas idők- bíboros 1948-ban vált a kommunisták ellenben, annak volt erkölcsi alapja, hogy fölemelje ségévé, amikor az egyházi iskolák államosía szavát a kommunista időkben. Ezért vértanú tása után úgy rendelkezett, hogy a papok és
sorsú bíborosunk személyében jelzi a nácizmus szerzetesek nem vállalhatnak állást az ateés a bolsevizmus lényegi hasonlóságát, mert ista és magyarellenes felfogást terjesztő inmindkettő neopogány, mindkettő istentelen és tézményekben. Ennek következményeként
embertelen”.
1948 decemberében letartóztatták és életAz 1956-os forradalom és szabadságharc ide- fogytiglani fegyházra ítélték, végül az 1956jén a hercegprímás Nyugat-Európa számára is os forradalom idején szabadulhatott.
iránytűvé vált, hiszen a forradalmárok és a bíboKocsis Máté elmondta, a bíboros 1949 és
ros szenvedése „felnyitotta a szemét” azoknak a 1954 között a József utca és a Tolnay Lajos utca
nyugat-európai országoknak, amelyek csak egy sarkán álló akkori ÁVH-s börtönben raboskolépésre voltak a szabadon választott kommu- dott, ezért állították fel most itt a szobrát.
nizmustól – mondta a miniszterelnök-helyettes.
Mindszenty József egészalakos bronz szobHozzátette: a bíboros missziós útjai során erköl- rát, Hermann Zsolt szobrászművész alkotását
csi iránytűvé vált a diaszpórában élő magyarság Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budaszámára is, látogatásainak hatása mind a mai na- pesti érsek áldotta meg.
HAZÁNK – MTI

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Kövér László (jobbról a második) és Soltész Miklós
(jobbról a harmadik) a pápai református ótemplomban

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, a KDNP alelnöke a mintegy
400 millió forintból megújult pápai református ótemplom átadása alkalmából így fogalmazott: a különböző
korokban a Krisztus-követőket különböző támadások
érik. Ma – bár megvallhatjuk hitünket – keresztény
templomokat zárnak be, rombolnak le vagy alakítanak át
mecsetté. Soltész Miklós arra biztatta a keresztényeket,
merjék megvallani Krisztust követő hitüket.
Kövér László, az Országgyűlés elnöke elmondta: „a
reformáció adta anyanyelvi és szellemi oltalom nélkül
nemzeti mivoltunk nem élte volna túl az elmúlt fél évezredet”. Az isteni igazság és az emberi igazság, a hit és
az ész harmóniája a protestantizmus által helyreállítva
szárnyakat adott az európai embernek, megerősítette hitében, nemzeti nyelvében, kultúrájában és önazonosságában – fogalmazott. A házelnök hozzátette: a protestantizmus nélkülözhetetlen szellemi kovásza lett a modern
európai demokráciának, az európai nemzetállamoknak
és a modern európai kultúrának, amelyek az elmúlt fél
évezred európai teljesítményének alapját képezik.
Kövér László úgy fogalmazott: a keresztényeket ma
térdre akarják kényszeríteni azáltal, hogy a hittől megfosztott ésszel mindent megkaphatónak és mindent viszonylagosnak akarnak beállítani, „nembéli, hitbéli és
nemzetbéli azonosságainkat akarják eltörölni”.
Hozzátette: „a keresztényeknek és a keresztyéneknek
együtt” a 21. században is lesz erejük helyreállítani az
isteni igazság és az ember igazsága között korunk gonosztevői és megtévesztettjei által megfordított rendet és
harmóniát.
Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke igehirdetésében hangsúlyozta: a reformáció azt jelenti: visszatérni az eredethez. Úgy fogalmazott: „most, amikor szellemi frontvonalak alakultak ki”,
merjük kimondani azt, hol állunk, merjük „szelíd határozottsággal” megvallani hitünket.

Simicskó István: A sport segít az önismeretben
Az a küzdelem, amit a sport megélése jelent, hozzásegít minket ahhoz, hogy minél inkább ismerjük önmagunkat – fogalmazott a honvédelmi miniszter, a KDNP
alelnöke az 57. CISM katonai mezeifutó-világbajnokság záróünnepségén Balatonakarattyán, november 5-én. Simicskó István azt mondta: a versenyzők – miközben futottak, sportoltak, küzdöttek – saját csapatukat, saját nemzetük közösségét, valamint a részt vevő országok barátságát is erősítették.
KDNP.HU – MTI

A kereszténydemokrata honvédelmi
miniszter kiemelte, a sportszerűségben benne van a barátság, az ellenfél
becsülete, tisztelete és az egészséges,
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tisztességes, a szabályok betartásával
járó küzdelem. A fair playben, amit
a sporton keresztül megélünk, az életünk minőségén is tudunk javítani –
tette hozzá.
Az elmúlt tíz évben az idei katonai mezeifutó-világbajnokságon

vett részt a legtöbb ország és sportoló – hangsúlyozta Marco Túlio
Baptista, a Nemzetközi Katonai
Sporttanács (CISM) bizottsági
tagja. A Magyarországon rendezett 57. világbajnokságra 27 országból mintegy 232 versenyző,

összesen több mint 300 résztvevő
érkezett.
A Magyar Honvédség jövőre két
katonai világbajnokságnak is otthont ad: az ejtőernyősök versenyét
augusztusban, az öttusázókét pedig
szeptemberben rendezik.
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Az üldözöttek védelmében

Interjú Hölvényi György európai parlamenti képviselővel, a KDNP külügyi igazgatójával
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 –

Európa egy része összemossa a bevándorlók és a menekültek ügyét. Ezzel éppen a legkiszolgáltatottabbakat, a leginkább rászorulókat sodorja hátrányos helyzetbe – nyilatkozta a Hazánknak Hölvényi György európai parlamenti képviselő, akit elefántcsontparti tárgyalásai közben értünk utol telefonon. A kereszténydemokrata politikus rengeteget dolgozik azért, hogy ráirányítsa az európai döntéshozók figyelmét az üldözött közel-keleti és afrikai keresztények ügyére, és minden
rendelkezésére álló eszközzel igyekszik segíteni a nehéz helyzetbe jutott Krisztus-hívő közösségeknek.
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 Ferenc

HAZÁNK
pápa Laudato si´

– Folytatás a 13. oldalon –

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

– Semjén Zsolt pártelnök nemrégiben nevezte ki a KDNP külügyi
igazgatójává. Milyen konkrét feladatokat jelent ez?
– Előbb volt a munka, azt követte a
kinevezés. Európai parlamenti képviselőként és a KDNP korábbi külügyi
titkáraként az utóbbi húsz-huszonöt
évben folyamatosan nyomon követhettem az európai kereszténydemokrácia alakulását. Számunkra, kereszténydemokraták számára fontos, hogy
megfelelő szintű kapcsolatot ápoljunk
azokkal az európai partnerekkel, amelyeknek hasonló törekvéseik vannak.
Ez nem minden esetben a pártokat
jelenti, ide sorolhatók a különböző
alapítványok és szervezetek is. Fel
kell mutatnunk azt a politikai irányvonalat, amelyet a KDNP képvisel a
mai, erősen változó európai világban.
A külügyi igazgató irányítja a
testvérpártokkal kialakított és fenntartott kapcsolatokat, összhangban
az egyéb európai külpolitikai törekvésekkel. A KDNP az Európai
Néppárt családjába tartozik, amely
a legjelentősebb politikai erő Európában. Az Európai Parlament legnagyobb frakcióját is mi alkotjuk.
Olyan nemzetközi ügyekben dolgozunk jelenleg is a Néppárton belül,
mint a terrorizmus és a szélsőségek
elleni küzdelem, az Unió közös védelempolitikájának erősítése, az orosz
propaganda térnyerése elleni fellépés
Európában, vagy akár a Brexit folyamata. A 2019-ben esedékes európai
választásokhoz közeledve intenzív
és őszinte párbeszéd folyik a pártcsaládon belül Európa jövőjéről és a
legjobb hagyományainkat visszatükröző új kereszténydemokrata stratégia megalkotásáról. Megtisztelő volt
számomra, hogy Semjén Zsolt elnök
úr ez év áprilisában fölkért a külügyi
feladatok ellátására.
– A kereszténydemokratáknak
milyen külpolitikai kérdésekre kell
különösen figyelniük?
– Egy kereszténydemokratának
minden téren tájékozottnak kell lennie. Napirenden tartunk olyan kérdéseket, amelyek Európában vagy
a világ más tájain nagyon fontosak.
Azokra is figyelünk, amelyekről Európában vagy másutt megfeledkeztek.
Az emberi méltóság, a kereszténydemokrata politika és a külpolitika
nem válhat el egymástól. Hasonló
szellemben cselekszünk a belpolitikában és a külpolitikában egyaránt.
FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –
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2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

Az emberi méltóság tiszteletben tartásával az egész emberi személyiségre, annak kiteljesedésére tekintünk.
Ennek gazdasági, oktatási-nevelési,
környezetvédelmi, szociális és spirituális vonatkozásai egyaránt vannak.
A 21. századi kereszténydemokrata
politikának mindezt együtt szükséges szolgálnia.
Az a kereszténydemokrácia, amelyet a rendszerváltozás környékén
megismertünk, mára jelentősen megváltozott. Nekünk, akik most „helyzetben” vagyunk, az európai kereszténydemokrata közösség tagjaként
újra meg kell találnunk helyünket
korunk európai közéletében. Ez széles körű együttgondolkodást kíván.
Ennek kezdeményezői vagyunk országunkban és régiónkban.
– Európai parlamenti képviselőként sok személyes tapasztalatot
szerzett a háborús közel-keleti területeken. Milyen lehetőségei vannak, hogy politikusként segítse a
helyzet rendezését? Mit tehetnek
a magyar kereszténydemokraták
szűkebb környezetükben – egyáltalán, tehetnek-e valamit?
– Első számú feladatom, hogy megbízható forrásokból hiteles információkat juttassak el az Európai Parlamentbe, más európai intézményekbe
és Magyarországra. A pontos tények
ismeretének hiányában az európai
emberek jó része nem érti a kialakult
politikai helyzetet.
A Közel-Kelet általános válsággal
küzd. Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulása a keresztényüldözés. A
kereszténydemokraták sürgető feladatnak tartják megsegítésüket. Fele-

lősséget érzünk irántuk. Ez a politika és magatartás nem irányul senki
ellen. Kétezer év szellemi közössége
nemcsak a vallásukat megélő, hanem
valamennyi európai számára is kötelezettséget jelent.
Európában a baloldal ezt az örökséget sajnos nem vállalja. Munkám
során nemcsak a keresztények, hanem más, hitükben, kultúrájukban
üldözött emberek megsegítését is
feladatomnak tekintem. De a legnagyobb számban, a legtöbb helyen ma
a keresztényeket üldözik.
Európa egy része nem akar tudomást venni erről. Pontos tájékoztatással kell felhívni rá a figyelmüket.
Európai parlamenti képviselőként
megadatik nekem, hogy különösebb
formalitások nélkül keressek fel
olyan intézményeket, olyan személyeket, ahová és akikhez egyébként
nagyon nehéz bejutni. Számos képviselőtársammal együtt, ha lassan is, de
változást idézünk elő.
Sikerült keresztülvinnünk, hogy az
Európai Parlament a közel-keleti keresztényüldözést emberiség elleni bűntettnek, genocídiumnak, népirtásnak
bélyegezte. Ebben és más hasonló politikai eredmény elérésében ha nem is
látványos, de nagyon sok munka van.
Elengedhetetlen az üldözöttekkel
a személyes, helyi kapcsolatok kialakítása. Ennek szellemében évek óta
járom a Közel-Kelet háború sújtotta
területeit. Irakban, Szíriában, Libanonban, nemrégiben Egyiptomban,
legújabban Közép-Afrikában, a szubszaharai térségben szereztem tapasztalatokat. Mindez megerősít abban,
hogy egyértelműen szolidaritást vál-

laljunk az üldözöttekkel, gyűjtések
szervezésével és a támogatás más formáival. Hazánk a határon túli magyarokkal szemben évtizedek óta gyakorolja ezt a fajta szolidaritást.
– Mit remél az üldözött keresztények megsegítésére létrejött helyettes államtitkárság működésétől?
– Ennek életre hívása bátor, történelmi lépés volt a magyar kormány
részéről. Egyedülálló kezdeményezés. A Közel-Keletről és a világ más
térségeiből számos pozitív visszajelzést kapok. A helyzet annyira súlyos,
hogy ehhez hasonlóan más intézményi kereteket is meg kell teremteni. S
ne feledjük: a segélyezés mellett politikai küzdelemről, biztonságpolitikai
kérdésekről is szó van.
– Testközelből szemlélheti Brüs�szelben, hogy az unióban milyen
mozgásokat generál a migránskrízis.
Körvonalazódik valamilyen megoldás? Milyen folyamatok, átrendeződés tapasztalható ezen a fronton?
– Most, amikor telefonon ezt az interjút készítjük, éppen Elefántcsontparton tartózkodom. Az elmúlt napokban itt is keresztényeket látogattam.
Egyetlen helyi vezető sem gratulál
Európa migránspolitikájához, sokkal
inkább az aggodalmaikat fogalmazzák meg, Európa naivitására hívják
fel a figyelmet. Az Európai Unióban
politikai harc folyik migránsügyben.
Ennek mi, magyarok a középpontjába
kerültünk, a Fidesz és a KDNP képviselői a frontvonalon állnak. Ilyenkor a
világos, egyenes beszéd segít.
Európa egy része nem humanitárius szempontból, hanem gazdasági
önzésből erőlteti a bevándorlást. Ez
elsősorban a korábbi gyarmattartó
országokra jellemző. Ebben része van
rosszul értelmezett lelkiismeret-furdalásuknak is. Sokba kerül anyagilag, de csak a helyben segítés hozhat
jelentős előrelépést. Ha Európa elszívja a leginkább életképes társadalmi rétegeket, ezzel tovább gyengíti az
adott országokat.
A baloldal által erőltetett bevándorlás-politika semmi jóra nem vezet,
mivel hazugságra épül. Több éves
tapasztalatom alapján állíthatom: az
ilyen elgondolások éppen a legkiszolgáltatottabb menekülteket akadályozzák meg abban, hogy ha csak ideiglenesen is, de menedéket találjanak
Európában. Európa egy része összemossa a bevándorlók és a menekültek
ügyét. Ezzel éppen a legkiszolgáltatottabbakat, a leginkább rászorulókat
sodorja hátrányos helyzetbe.
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Erős jelenlét falvakban, városokban, önkormányzatokban
S-JÚNIUS

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Nógrád megye a kereszténydemokrácia biztos bázisa

kapcsolattartás

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

Képek a Nógrád megyei kereszténydemokraták életéből

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 –

Nógrád megyében hagyományosan erős volt a KDNP
bázisa. Már 1947-ben is az országos átlagnál jobban szerepelt az elődpárt Demokrata Néppárt, 1990-ben pedig
– az országos 6,46 %-os eredményhez képest 15,5 száMegjelent Ferenc
zalékot szerzett a KDNP. Sőt, a négy Nógrád megyei
vápápa Laudato si´
lasztókerületből háromban KDNP-s jelölt nyert:
kezdetű Juhász
enciklikája
Péter,AKovács
Gábor
és Tóth Sándor.
lelki-szellemi
környezetszennyezés
ellen is védekezni kell
Nem meglepő tehát, ha most is a párt fontos végvára Nógrád megye. Jelenleg 18 KDNP-alapszervezet
működik itt, ami a megye nagyságához és a lakosság
számához viszonyítva nem elhanyagolható. A jelenlegi
2 választókerületből az 1-esben Bátonyterenyén, Bujákon, Héhalmon, Mátraterenyén, Pásztón, Salgótarjánban és Somoskőújfalun, míg a 2-es választókerületben
Balassagyarmaton. Bercelen, Cserhátsurányban, Drégelypalánkon, Érsekvadkerten. Etesen, Hugyagon, Nagyorosziban, Nógrádsápon, Őrhalmon és Szécsényben
is működik kereszténydemokrata pártszervezet.
A meglévő alapszervezetek mellett Rétság városában
illetve több egyéb településen van a kereszténydemokráciával szimpatizáló, munkájukat segítő személyek
vagy a KDNP-hez köthető szervezetek, csoportok. A
megye többi városában komoly erőt képviselő szervezetek működnek.
Az évek során a megye lakossága folyamatosan csökken, Nógrádban is az elöregedés jellemző. Ezért is nagy
eredmény, hogy minden évben új belépőkkel sikerült
növelni a megyei KDNP-tagság létszámát, ami hozzájárul a párt fiatalításához is.
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ)
is jelen van a megyében, Bátonyterenyén és Salgótarjánban a legaktívabb, ahol rendszeres rendezvényeket
tartanak.
A KDNP-nek Nógrád megyében különösen jó a
viszonya a természetes szövetséges KÉSZ-el és az
MKDSZ-el, és természetesen a történelmi egyházak
képviselőivel, a ferences szerzetesrend tagjaival. A keresztény iskolákkal is rendszeresen tartják kapcsolatot,
vezetőikkel jó kapcsolatot ápolnak.
Az alapszervezeteink koordináltan, egymással ös�szehangoltan működnek, de mindez nem befolyásolja
önállóságukat.
A Nógrád Megyei KDNP-t Bablena Ferenc vezeti, az
ügyvezető titkári és megyei szervezői tisztséget Urbányi
Tamás tölti be. A megyei elnökség tagja Éles Istvánné és
Melo Ferenc, a gazdasági ügyintéző pedig Dudás Tímea.
A KDNP komoly pozíciókkal rendelkezik az önkormányzatokban. A megyei KDNP-elnök Bablena Ferenc
a Nógrád Megyei Közgyűlés alelnökeként is dolgozik,
ugyanitt képviselői mandátummal bír a megyei KDNP-elnökség tagja, Melo Ferenc is.
Négy polgármesteri (Érsekvadkert: Kovács Jánosné;
Cserhátsurány: Szántó József; Karancskeszi: Királyhegyi Gyula és Vanyarc: Hrncsjár Mihályné), valamint
két alpolgármesteri poszttal is rendelkeznek (Bátonyterenyén Rákos Szabolcs és Mátraterenyén a KDNP-szervező Urbányi Tamás révén).
De a kereszténydemokraták önkormányzati képviselők révén számos további település közéletében
vannak jelen meghatározó módon (Salgótarjánban
Bercsényi Lajos és Szabó Csaba; Balassagyarmaton:
Pulay László; Bátonyterenyén Bognár Ferenc; Drégelypalánkon Benkó László, Érsekvadkerten Kovács
János és Valent József; Vanyarcon Nagy Zsuzsanna
foglal helyet a képviselőtestületben a KDNP tagjaként).
Szécsényben a legmarkánsabb a KDNP-s jelenlét: az
önkormányzati képviselők fele (Borik Albert, Juhász
Miklós, Makovinyi Sándor és Smelkó István révén) kereszténydemokrata.
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

A Héhalomban működő KDNP-alapszervezet egyik legnagyobb rendezvénye a Kisboldogasszony
napi szentmise és búcsú. A szentmisét idén Dobszay Benedek OFM tartományfőnök atya celebrálta,
megtisztelte a rendezvényt jelenlétével Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője és Becsó Zsolt, a
körzet országgyűlési képviselője is

A KDNP szervezésében Pásztón, a megyenapon nyílt meg a Szent László-kiállítás. Az egész napos
hagyományőrző programok mellett ünnepi közgyűlést tartottak, ahol átadták a megyei kitüntető
díjakat, a múzeumban pedig Gaal Gergely, a Szent László-év Tanácsadó Testületének elnöke
megnyitotta történeti vándorkiállítást

Nemzeti ünnepeken – és nemzeti gyásznapokon is – tisztelettel és kegyelettel emlékeznek a megyei
kereszténydemokraták a magyar hősökre. Október 6-án az idén Bátonyterenyén is elhelyezték a
megemlékezés virágait az aradi vértanúk tiszteletére

A KDNP rendszeres támogatója, szervezője és résztvevője is annak a hagyományos futóversenynek,
melyet 1956. október 23. tiszteletére rendeznek. Idén az Emlékfutáson két nagyszerű, kiváló
sportember is vendégeskedett: Sárfalvi Péter világ- és Európa-bajnok magyar öttusázó, aki ma
helyettes államtitkár és Schirilla György (a képen balról a második), a rendezvény állandó vendége
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FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

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.

Válaszol Bablena Ferenc

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 –

Dolgozott a közigazgatásban, a bankszektorban, munkája során alaposan megismerte a kis- és középvállalkozásokat, az önkormányzatokat, a civil szervezeteket,
a politikai életben pedig elkötelezett kereszténydemokrata. A szécsényi születésű Bablena Ferenc (képünkön) életét meghatározza a családi indíttatás, a római
katolikus vallás, az esztergomi ferences gimnáziumban kapott alapok. A Nógrád Megyei Közgyűlés alelnökével pályafutásáról, munkájáról, és a szűkebb pátriája
jövőjét érintő fontosabb kérdésekről beszélgettünk.

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 Ferenc

pápa Laudato
si´
FORRÁS: NÓGRÁD
MEGYEI
kezdetű enciklikája
HÍRLAP
/ –FARAGÓ
ZOLTÁN
– Folytatás a 13. oldalon
Június 18-án mutatták be a Vatikán-

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

ban 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

– Ősnógrádi vagyok, szécsényi. A
város évszázadokon keresztül meghatározó szerepet játszott a vármegye
életében, a szécsényi ferencesek nem
csak lelki és hitéleti szempontból, hanem a társadalmi fejlődés területén is
fontos szerepet töltöttek be. Gondoljunk csak a török idők viszontagságaira, amikor vezetésüknek köszönhetően maradhatott meg a vallás a
hódoltsági területeken!
Nekem az egyik nagybátyám ferences rendi szerzetes volt, a családi
indíttatás is a római katolikus hitélet
felé irányított. Az általános iskola
elvégzése után az esztergomi ferences gimnáziumban folytattam, ahol
a paptanároktól kapott útravaló, a
ferences szellemiség, a mai napig
irányadó számomra! A tanáraim közül sajnos már egy sem él, biztosan
tudom, a napokban volt az ötvenéves
érettségi találkozónk…
– Hol folytatta a gimnázium
után?
– Gödöllőn végeztem, agrármérnökként 1972-ben le is doktoráltam.
Disszertációmban matematikai modellt dolgoztam ki a Nógrád megyei
szarvasmarha-tenyésztés fejlesztésére, figyelembe véve a mezőgazdasági adottságokat, a helyi feltételeket,
a korabeli gazdasági környezetet is.
Tíz évvel később bebizonyosodott,
hogy jó volt a program!
Az egyetem elvégzése után a közigazgatásban, szakmai és érdekvédelmi szervezeteknél dolgoztam,
elmondhatom, hogy minden földutat ismerek a megyében… Ebben az
időszakban született az a felismerés,
hogy a hagyományosan a mezőgazdaságból élő vidék nem is a mezőgazdaságból él. A nógrádi földek
aranykorona-értéke és a domborzati viszonyok miatt a megye nem
versenyezhet mondjuk Bácskával,
de régen az ipari termelést folytató
melléküzemágak kompenzálták ezt
a hátrányt. A szövetkezetek nagyon
sok mindennel foglalkoztak, tulajdonképpen a mai kis- és középvállalkozói szektor szerepét töltötték be!
– Hogyan alakult pályafutása az
agráriumban eltöltött évek után?
– A rendszerváltás idején a bankszektorban folytattam, időközben
közgazdász diplomát is szereztem,
illetve elvégeztem a nemzetközi bankárképzőt. A korábbi céges, társadalmi, önkormányzati tapasztalataimat
FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –
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2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

így hasznosítani tudtam a bankos
munkám során is, összehangolva a
különböző szempontokat.
Közgazdasági ismereteimnek köszönhetően később a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványt is vezettem, a kis- és középvállalkozások
pályázati rendszerének lebonyolítása
volt a fő tevékenységi kör.
Ugyanakkor annak is szükségét
éreztem, hogy a társadalom fontos
kérdései felé forduljak. Kedves barátaim megkértek, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Nógrád
megyei szervezésében vállaljak szerepet. Talán már nem sokan emlékeznek rá, hogy az első szabadon választott Országgyűlésben az öt nógrádi
képviselőből még négy kereszténydemokrata volt. Ezidőtájt sikerült
megduplázni a párt alapszervezeteinek számát Nógrádban. A KDNP
megyei elnökeként is tevékenykedtem, mellette több, szakmai jellegű
önkormányzati feladatot is elláttam.
Például dolgoztam Salgótarján közgyűlésében, voltam az önkormányzati cég felügyelőbizottsági elnöke is.
A KDNP megyei elnökeként kaptam
felkérést a megyei közgyűlés alelnöki
tisztségének ellátására, amit a második ciklusban töltök be.
– Mik a tapasztalatai a megyék
szerepét érintő változásokokról?
– Az előző ciklusban a megye intézményfenntartó szerepe még jelentős volt, ezt a kormányhivatal a
későbbiekben átvette, változtak a
lehetőségek is. Ma a legfontosabb a
területfejlesztés kérdésköre az emberi, szellemi háttér, az eszközök, a humánerőforrások figyelembe vételével.

– Mit érzékel mindebből a megye
lakója?
– Azt, hogy néha fordítva ülünk a
lovon… Nógrád az elmúlt huszonöt évben egyre lejjebb csúszott, ez a
gazdasági szférára is igaz, az adottságainkat, az értékeinket nem sikerült kellőképpen hasznosítani. Igazi
érdekérvényesítést sem látok, holott a
megye fejlődése a kormányzattal való
együttműködéstől függ. Ez a helyi sajátosságok miatt különösen nagy gond.
– Hogyan léphetnek előre?
– A személyes és a szakmai kapcsolatokból származó tőke kihasználásával. 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 kis- és 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 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 lehetőségek
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.
– Mit lehet tenni?
– Optimista szemlélettel ki tudunk
mozdulni a holtpontról, el tudunk indulni a jó irányba, ha a jó célt meg
tudjuk fogalmazni és országosan is el
tudjuk fogadtatni azt! Van mit tenni,
van mit fejleszteni. A vállalkozások
számára az lenne a fontos, hogy „adjuk el” a megyét. Például 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. Ugyanakkor 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.
– Mik lehetnek a megye saját eszközei a területfejlesztésben?
– 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
professzorok, vezető politikusok, tekintélyes szakemberek a tagjai, akiknek a véleménye sokat számít.
A gazdasági és politikai szereplők
mellett a civil szervezetekkel is nagyon jó a kapcsolatom, gyakran hívnak meg a rendezvényeikre köszöntőt, tájékoztatót vagy megemlékező
beszédet mondani.
Szolgálat és közügy ez egyszerre,
munkám révén pedig szeretném átadni azt a lelkiállapotot és derűs szemlélet is, ami a közösséget előbbre viszi!
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Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Lengyelország mellett demonstrált az IKSZ

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

„Megvétózzuk uniós szavazati joguk felfüggesztését” – mondta Hollik István KDNP-s országgyűlési képviselő a Lengyelország melletti szolidaritási tüntetésen
november 26-án. „Mi erős Európát szeretnénk, de erős nemzetállamokkal, nem azt, hogy senki által meg nem választott bürokraták mondjanak ítéletet rólunk” – fogalmazott az eseményen Nacsa Lőrinc, IKSZ elnöke.
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

FORRÁS:MTI

„Szövetségesi szolidaritásból és
erkölcsi kötelességből is kiállunk
Lengyelország mellett, és megvétózzuk, hogy felfüggesszék az ország uniós szavazati jogát” – erről
Hollik István beszélt november 26án, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) által a budapesti Bem-szobor elé szervezett
demonstráción.
A kereszténydemokrata országgyűlési képviselő elmondta: amikor
2011-ben, a Médiatörvény kapcsán
támadást indítottak Magyarország
ellen, még nem lehetett tudni, „ki
áll velünk szemben, de lengyel
barátaink akkor is kiálltak mellettünk”. Az azóta eltelt hat évben
„mi már szinte megszoktuk ezeket
a támadásokat” – jelentette ki a politikus, hozzátéve: most Lengyelország ellen indult akció.
A lengyelek most ugyanazokat
az értékeket védik, amelyek szerint mi is éljük az életünket – fogalmazott a szónok, hangsúlyozva:
mindkét esetben nyilvánvaló, hogy
azok támadtak, akik szerint a nyílt
társadalom és az Európai Egyesült
Államok kiépítésének legnagyobb
gátja a büszke és erős nemzetállamok léte.
A mi világnézetünk és az ő világnézetük között az a különbség,
hogy míg az egyik, a nyílt társadalom eszméjének utópiája egy ki
nem próbált utópia, a miénk, a másik pedig egy józan észre, az elmúlt
kétezer év keresztény hagyományára és a keresztény emberképre
alapuló világnézet – fogalmazott
az országgyűlési képviselő. Hollik
István hozzátette: „otthon nélkül
elveszettek vagyunk, család nélkül
nem teljes az életünk; egy elvont
ideológia alapján éppen ezt akarják
elvenni tőlünk”, holott csak an�nyit akarunk, hogy megőrizhessük
hagyományainkat, „egy magyar

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

A 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 keleti
tagországokból
indulhat az EU
megújulási folyamata
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

Az Európai Unió alapértékeiért
aggódó eljárásba burkolják a
brüsszeli bürokraták azt a célt,
hogy megtörjék egyes tagállamok álláspontját például a migrációs válság kezelésével kapcsolatban – hangsúlyozta Nacsa
Lőrinc, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ)
elnöke a KARC FM rádiónak
adott november végi interjújában.
A politikus szerint amíg a Soros György bizalmi listáján szerepelő európai parlamenti képviselőknek meglesz a lehetőségük,
hogy értékrendi alapon támadják a bevándorlás ellenzőit, addig a támadások nem is fognak
csillapodni. Az EU tényleges
értékei azonban Nacsa Lőrinc
szerint Kelet-Közép-Európában
még jelen vannak, így az Unió
megújulása is innen fog elindulni. Nacsa Lőrinc szerint se
precedens, se jogi háttér nincs
arra az elképzelésre, melyben
a lengyelek és magyarok ellen
indult eljárást „összevonva tárgyalnák” Brüsszelben, hogy a
két ország ne tudjon a másik
védelmében kiállni. (Ezt többek
között Szanyi Tibor szocialista
EP-képviselő is támogatná.) Az
IKSZ elnöke szerint ez is egy
újabb lépés azon az úton, mely
során jogköröket vonnának el a
nemzetállamoktól. Nacsa Lőrinc
ugyanakkor úgy látja, ezt a folyamatot az EU tagországai sem
támogatják, mert saját nemzeti
érdekérvényesítésének lehetőségét mindenki megtartaná.

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

Magyarországon élhessünk, a lengyelek pedig egy lengyel Lengyelországban élhessenek”.
Meg akarjuk őrizni nemzeti
identitásunkat, ezért nem kérünk a
multikulturalizmusból – jelentette
ki Hollik István a hol lengyel, hol
magyar nemzeti színekkel megvilágított Bem-szobor előtt több száz
fős hallgatóságának, hozzátéve: „a
hazánk csak akkor a miénk, ha mi
dönthetünk a saját sorsunkról”.
A szónok szerint ha demokráciát
akarunk, akkor a nemzetállamokat
is akarnunk kell, „mert afölött nem
a népakarat érvényesül, hanem valami egészen más”.
Nacsa Lőrinc, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ)
elnöke, a megmozdulás ötletgazdája az eseményen arról beszélt,
két nemzet – a magyar és a lengyel
– van Európában, amely „mélységében érti, mit jelent a barátság, a
bajtársiasság”, s ezek szövetsége
ezeréves, hihetetlenül gazdag és
sokszor nagyon nehéz közös múltra
tekint vissza.
Ma nem hallatszik fegyverropogás, mégis sokban hasonló a helyzet: ma a politikai korrektség és a
nyílt társadalom eszméjének kato-

nái támadnak minket – jelentette ki.
Hozzátette, a demonstráció résztvevői hisznek a nemzetekben, és
gyalázatosnak tartják, hogy „ha így
megy tovább, Brüsszeltől a nemzetek nem jobb jövőt remélhetnek, hanem betagozódást”, amit csak akadályoznak az erős nemzetek.
A szavazati jog megvonásával
kapcsolatos eljárás szavai szerint
„újabb támadás a közép-európai, értékközpontú, prosperáló demokráciák ellen”, pedig nem térségünkben,
hanem épp a kontinens nyugati felén
vannak veszélyben Európa értékei.
„Náluk törlik el a férfit és a nőt,
tiltják be a keresztet és a betlehemet, törlik el a határokat, és igen,
ők azok, akik megtagadják a normalitást” – fogalmazott, kiemelve,
hogy a magyar és a lengyel nemzet
barátságára éppúgy büszkék lehetünk, mint keresztény múltunkra és
jövőnkre.
„Mi erős Európát szeretnénk, de
erős nemzetállamokkal, nem azt,
hogy senki által meg nem választott bürokraták mondjanak ítéletet rólunk” – fogalmazott az IKSZ
elnöke, aki szerint „Európa akkor
marad erős, ha felemeli a nemzeteket, nem pedig akkor, ha lenyomja”.

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 –

Nacsa Lőrinc: Gyurcsány nemzetárulása folytatódik
„Mi, fiatal kereszténydemokraták, felháborítónak és undorítónak tartjuk Gyurcsány Ferenc újabb kampányát a külhoni magyar testvéreink ellen” – írja
közleményében Nacsa Lőrinc, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnöke.
„A Demokratikus Koalíció (DK)
bejelentette, hogy elvonná a határon túliak szavazati jogát, folytatva
a 2004-ben elkezdett magyarellenes
gyűlöletkampányt. A Gyurcsány
Ferenc vezette baloldal sohasem állt
ki a Kárpát-medencében vagy a diaszpórában élő magyarokért, nem
támogatták őket, nem segítették őket,
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sőt feszültséget is keltettek ellenük”
– írja közleményében Nacsa Lőrinc.
„Mi, a 2010 utáni kereszténydemokrata, nemzeti, polgári kormány egyik
legfontosabb intézkedésének tartjuk
a nemzet egyesítését és üdvözöljük
az idén esküt tevő egymilliomodik
új állampolgárt is. A külhoni magyar
közösségek sokszor ellenszélben, be-

csületesen küzdenek megmaradásukért, ellenük kampányolni az elmúlt
27 év egyik legundorítóbb politikai
húzása. Régóta látszik, hogy Gyurcsány Ferenc a baloldal vezetője,
de a többi kis pártnak is tisztáznia
kell, hogy ők is részesei kívánnak-e
lenni az újabb nemzetárulásnak”
– fogalmaz a kereszténydemokra-

ta politikus, hozzátéve: „Szégyen,
hogy a Demokratikus Koalíció a
migránsokat betelepítené Magyarországra, de a magyar testvéreinket elutasítja. Gyalázatosnak tartjuk a balliberális oldal sorozatos
nemzetellenességét, világos, hogy
a külhoni magyarok csak a kormánypártokra számíthatnak”.

2017.12.04. 11:25:26

AZÁN

ág

KDNP Protestáns Műhely

H AZÁNK

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Apostagi Zoltán:

kapcsolattartás

Szociáletika – nem csak teológusoknak
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 közelmúltban jelent meg Békefy Lajos és Birkás Antal könyve Protestáns
szociáletika címmel. A „kötet a CalMegjelent Ferenc elhangzott
vin J. Teológia Akadémián
pápa Laudato si´
előadások rövidített,
írott változata” –
kezdetű enciklikája
olvasható
az kell
előszó végén.
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni
A szerzőpáros nyilván ismert már
az olvasók előtt, hiszen mint szerkesztők és részben szerzők 2015-ben
a Barankovics István Alapítvány gondozásában jelentették meg a Napjaink
dilemmái – protestáns válaszok című
kézikönyvet.
Ahhoz, hogy a most kiadott könyv
címét megértsük, lássuk a kézikönyv
indoklását és magyarázatát: „A protestáns szociáletika megkülönböztetést
(…) azért tartjuk fontosnak, mert ezzel
is hangsúlyosan jelezzük szociáletikánk
egyetlen normáját, a Bibliát és az evangéliumot, ennek a szociáletikának radikális, gyökeres evangéliumszerűségét.
(…) Így valósul meg és él tovább szociáletikánkban a sola Scriptura reformátori elve.” – írja Békefy Lajos.
A könyv két nagy részre osztott, úgymint protestáns szociáletikára, amelynek szerzője Birkás Antal, valamint
az integrált protestáns felelősségetika
szellemiségét tárgyaló részre, amelyet
Békefy Lajos tollából olvashatunk.
Birkás Antal előadásában elsőként
az állam és az egyház fogalma kerül
tisztázásra. (20kk). A szerző hangsúlyozza, hogy mind az állam, mind az
egyház meghatározásánál figyelembe
kell venni a jogi és az egyházi megközelítéseket, hiszen ezek adott esetben
komoly eltéréseket mutatnak. Különösen fontos ez az egyház definiálásánál,
amikor az állam „külső egyházjoggal”
mondja ki, hogy mit tart egyháznak –
beleértve a világ- és egyéb vallások közösségi szerveződéseit is –, míg a teológiai megközelítés szerint az egyház
alapja Krisztus váltságműve, s az egyház nem más, mint a Krisztusban hívők
közössége. Az előadássorozatban nagy
hangsúlyt kap a világi felsőbbség kérdése is, amellyel kapcsolatban Luthert
idézi, aki azt mondja: „A világi hatalomnak vannak törvényei, amelyek tovább nem terjedhetnek, mint a testre,
vagyonra, s arra, ami külsőleg létezik a
földön. Mert az Isten nem engedheti, s
nem akarhatja, hogy kívüle más valaki
kormányozzon a lélek felett.” (24kk)
A protestáns szociáletika mint gondolkodásmód a gazdasági életet sem
hagyhatja figyelmen kívül. Olvashatunk tulajdonról, pénzről és kamatról,
ütköztetve Luther és Kálvin felfogását, miközben a hivatásetikáról sem
feledkezik meg. Idézem: „Luthernál
a munka hivatásként jelenik meg. (…)
Ha az elhívatás csak Isten országára, a
gyülekezetre, a misszióra stb. irányul,
akkor az életet felosztjuk egy világi és

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem
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ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –
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2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

egy lelki-szellemi tartományra. Jézus
Krisztus azonban mindenek felett úr: Ő
igényt tart az élet minden területére.” –
hangsúlyozza a reformátorral egyetértve a szerző (45kk).
Birkás Antal korunk nagy kihívásaival és jelenségeivel is szembesít bennünket, melyek már a belső szobáig
jutottak. Sürgetően beszél mediatizált
világunk megoldásra váró problémáiról – részletesen tárgyalja politikai
vetületét is –, ugyanakkor kiemeli a
gyermekekre és az ifjúságra leselkedő
veszélyforrásokat – internetes zaklatás,
általános testi/fizikai és pszichés hatások, pornográfia –, amelyek a fölnövekvő nemzedéket különböző zavarokat
okozva formálják. „Az internet és az
azon keresztüli kommunikáció hatással
van a szóbeliségre, a valós kapcsolatok (társas kapcsolatok) minőségének
alakulására is. Az állandó elérhetőség
– és a „megkövetelt” azonnali válasz
– feszültséget okozhat. A gyerekeknél
és fiatalkorúaknál a számítógép- és az
internethasználat korlátlansága eredményeként beszéd- és tanulási zavarok,
figyelemvesztés, stressz, depresszió
és fokozódó agresszivitás léphetnek
fel” – utal Manfred Spitzer agykutató
figyelmeztetésére (62. o.). Mindezeket
látva a szerző két feladatot fogalmaz
meg: „Egyrészt, meg kell vitatni annak
a kérdését, hogy egy ilyen helyzetben
milyen lehetőségeink vannak – konkrétan e fenti kérdésekkel összefüggésben –, másrészt érdemes feltennünk
magunknak azt a kérdést is, hogy mit
jelent, mit jelenthet a protestáns nevelés kicsit elméletibb szinten” (62. o.),
Beszél a homoszexuális jelenségről is
– három megközelítést is fölvázolva
–, amely egyes külhoni egyházakban
már szakadáshoz is vezetett. A szerző
hangsúlyozza a nevelés fontosságát is, s
leszögezi: „A keresztyén nevelés elsődleges intézménye a család…” A problémák tehát itt vannak, és protestáns
megoldásra várnak (69kk).
Békefy Lajos egy ábra segítségével
mutatja be, hogy miként lehet eljutni az
integrált felelősségetikáig. Szisztematikusan sorolja föl azokat a rétegeket,
amelyek elengedhetetlen alkotóelemei,
kezdve a bibliai alapoktól a reformáción
át a különböző protestáns korszakokon
keresztül napjainkig, mindezt kiegészítve egyéb etikai megközelítésekkel.
„Az integráló felelősségetika kitekintést ad még a következő szintről az etikatörténet, a filozófiai etikák, illetve a
keresztyén szociáletikák hozadékaira,
legfontosabb megállapításaira. Erre
épül rá a karakterisztikusan protestáns
felelősségetika, aminek terméke, eredménye aztán az integrált protestáns
felelősségetika, ami nem azért került a
csúcsra, mert mindeneket leköröz vagy

felülmúl, hanem mert ez minden előző
szintet integrál…” – írja, mintegy meghatározva mibenlétét (115kk).
Természetesen nem elegendő az integrált protestáns felelősségetika lényegét megfogalmazni, a megértés érdekében bővebb fölvezetésre van szükség.
Így olvashatunk az „integratív etika”
első fölvetőjéről, Hans Kramerről,
majd a Bécsben tevékenykedő U. H. J.
Körtnerről, aki a koncepció igazi megalapozója volt (118kk). Mindemellett
bibliai és történeti bevezetéssel is találkozunk, különös tekintettel Kálvin
etikai nézetére, lásd migráció és korrupció (130kk).
Mindezek után jelentős hangsúlyt
kap a gazdaságetika, s mindezt keresztyén szempontból az előadó egyetlen
kifejezéssel foglalja össze: hála-etika
(138kk). Ennek alapja pedig nem más,
mint a bibliai alapokon nyugvó kálvini
hála-szemlélet, amely a puritanizmus
gazdasági paradigmájával egészül ki.
Ennek erejét jól demonstrálják a különböző korszakok számokban kifejezhető
gazdasági eredményei. Itt váltódik „aprópénzre” az Augustinusnál még a predestinátio alapigéjeként használt páli
költői kérdés: „Mid van, amit nem kaptál?” (1Kor 4,7). Fölrázó megállapítás,
hogy „…a gazdasági nehézségek végső
soron lelki gyökerűek, lelki szemlélet
kérdései. Ez a 21. századi gazdasági
gondok megértésének is a gyökere”
(139kk).
A könyv fontos alapvetéseket, történeti és bibliai utalásokat közöl a kultúretika vonatkozásában is. Számomra
az egyik ilyen megállapítás, amely a
„kultúra ősmandátumára” mutat: „Az
Úristen az embert elhelyezte az Éden
kertjében, hogy művelje és őrizze
azt” – opera – custodia. Ez a művelje
mandátum a kulturális mandátuma az
embernek, szemben az 1Móz 1,28-cal:
„Hajtsátok uralmatok alá…” (153kk).
Korunk tele van kérdésekkel. Különösen is igaz ez a szekularizáció, a
világvallások versenyfutása és az ökológia tekintetében. „Hogyan változtatja
meg a világot a hit globális újjáéledése?” „Az iszlám-keresztyén versenyfutás a 21. század tétje?” „A 21. század
a vallási reneszánsz vagy a vallásháborúk keresztútján?” Tolerancia vagy
áltolerancia? „Panteizmus vagy panentheizmus?” Ilyen és ehhez hasonló
fölkavaró kérdésekre keresi választ a
szerző (170kk).
T. S. Eliot: Kórusok „A sziklából” című művének egyik részlete jut
eszembe:
„És mit mondjunk a jövőről? Egy
templom: ennyit építhetünk csak? /
Vagy folytatja-e a Látható Egyház a világhódítást? // A kígyó ott hever mindig
félig ébren a világ vermének mélyén,

összetekeredve / Magában, míg felébred rá, hogy éhes, és feje jobbra-balra
hajlik, készül a nagy falásra.”
Nos, ezért is váltak hangsúlyossá
számomra a következő sorok:
„Az emberi minőség nem a minőségi áruk piacának egyik „áruja”.
Transzcendentális, mennyei minőség
ez, nem vásárolható, nem adható, nem
kapható, csak kérhető, kiimádkozható,
Krisztus-követében (solus Cristus!) foganó, növekedő, teljesedő érték, s lesz
mások javára. Emberi környezetünk lehet technikailag ma és holnap jobb, kényelmesebb, mint tegnap, tegnapelőtt
volt, de az emberi lényeg szinte alig
mutat változást. Az emberi lényeg nem
fejlődéssel, hanem megtéréssel, teljes
átprogramozással változtatható csak
meg. Egyedül hit által – sola fide!” (…)
Ennek megértését véleményem szerint
csak a teológiai-bibliai látásmód tudja
elősegíteni, ami számol a bűnnel, mint
antropológiai csapdával, amit egyetlen
generáció, s a mégoly magas nevelési
és erkölcsi kultúra sem tud kiiktatni.
Ennek kezelése, korlátok között tartása nem nélkülözheti a kegyelem isteni
dimenzióját – a sola gratiat, az egyedül
kegyelemből reformátori koncepcióját,
s annak egyéni és közösségi életünkre,
létünkre alkalmazását sem!” (200. oldal drbl).
Nagy megnyugvással töltött el az,
ahogy a transzcendens összefüggésre mutat: „…Isten nem hagyta magára keze alkotását, hanem immanens
transzcendenciával van jelen a világban, ami nem pánteizmus, hanem
pánenteizmus. Abban az értelemben,
ahogyan azt Pál Athénban, areopágoszi beszédében megfogalmazta: Isten
„nincs messzire egyikünktől sem, mert
őbenne élünk, mozgunk és vagyunk…”
(214-215. o.).
A szerzők nagy érdeme egyebek
mellett a közérthető stílus és a gazdag
irodalmi utalás, mely az érdeklődők
számára további olvasást és kutatást
tesz lehetővé. Információban gazdag,
időszerű és elgondolkodtató. Olyan
könyvről van tehát szó, amely – tekintet
nélkül az olvasó képzettségére – sokak
érdeklődésére számíthat. Különösen is
aktuálissá teszi a reformáció éve, mivel
mindaz, amit fölvezet és elmond, bibliai és reformátori megalapozottságú.
A kötet az Emberi Erőforrások
Minisztériuma támogatásával jelent
meg, kiadója a felvidéki Rév-Komárom Selye János Egyetem Calvin
J. Teológiai Akadémia. A nyomdai
munkálatokat a somorjai Rubicoprint
Kft. végezte. A kötet igei mottójául ezt választották a szerzők: „Mert
nem a csüggedés lelkét adta nekünk
az Isten, hanem az erő, a szeretet és a
józanság lelkét” (2Tim 1,7).
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Keresztény civil hírek

A keresztényüldözésről tartott
nemzetközi konferencián méltatták
kormányunk erőfeszítéseit
HAZÁNK

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának üldözött keresztények
megsegítéséért felelős helyettes
államtitkársága közzétette a keresztényüldözésről októberben, a
fővárosban rendezett nemzetközi
konferencián elfogadott nyilatkozatot, melyet a tanácskozás 32 országból érkezett résztvevői írtak alá.
A „Budapest Nyilatkozat” szerint
a nemzetközi konferencia résztvevői kifejezik legmélyebb szolidaritásukat azon keresztényekkel és
más vallási kisebbségekkel, akiket
a világ bármely részén üldöznek.
A közlemény szerint üdvözlik és
támogatják a kormányzati szervek,
egyházi és civil szervezetek minden olyan tevékenységét, amelynek
célja, hogy felszólaljanak a világ
üldözött vallási kisebbségeinek érdekében, különös tekintettel a keresztényekre.
A résztvevők „elismerik Magyarország kormányának erőfeszítéseit
az üldözött keresztények és más
vallási kisebbségek megsegítésében, valamint a más kormányok
által tett hasonló intézkedéseket”.
Elítélnek minden olyan intézkedést, amelynek célja, hogy megtagadja vagy korlátozza az alapvető
emberi jogok gyakorlását, különös
tekintettel a vallásszabadság megsértésére – írták.
Felhívják a nemzetközi közösség
figyelmét arra, hogy legyen szószólója az üldözött vallási kisebbségeknek, álljon ki értük, és vegyen
igénybe minden lehetséges jogsze-

rű eszközt az olyan csoportokkal
szemben, amelyek atrocitásokat követnek el a keresztények és más vallási kisebbségek ellen. Hangsúlyozzák, hogy a magát Iszlám Államnak
nevező terrorszervezet vagy bármilyen más hasonló terrorszervezet és
milícia által elkövetett barbár cselekmények népirtásnak, az emberiség elleni bűncselekménynek és
háborús bűnnek minősülnek, ezért
a világ országainak feladata, hogy
véget vessenek az ilyen bűncselekményeknek, és állítsák bíróság elé
a felelőseiket. Támogatják a különleges megbízott szerepét a vallás
és a meggyőződés szabadságának
megerősítésében az Európai Unión
kívüli térségekben.
Felszólítják a világ politikai döntéshozóit és közvélemény-formálóit arra, hogy törekedjenek a vallás
szabad gyakorlásának elősegítésére
a válságövezetekben, ahol a keresztényeket és más vallási kisebbségeket üldözik, és így garantálják a
nemzetközi békét és biztonságot,
különös tekintettel a Közel-Keletre, Afrikára és Ázsia különböző
régióira. Felszólítanak az iskolák és
más infrastruktúrák sürgős újjáépítésére, így téve lehetővé a keresztényeknek és más üldözött vallási
kisebbségeknek, hogy őseik földjén
maradjanak vagy oda visszatérjenek. Felszólítanak olyan politikai,
gazdasági és biztonsági megoldások támogatására, amelyek lehetővé teszik, hogy a keresztények és
más vallási kisebbségekhez tartozó
menekültek visszatérjenek a saját
hazájukba.

600 észak-iraki keresztény családot
támogatott az Ökumenikus
Segélyszervezet
Bálint Gábor, az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi programjainak vezetője az M1 csatornán felidézte: munkatársaik 2014
óta – a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával – a
Hungary Helps program keretében
a helyszínen vannak, így azonnal
tudtak segíteni azoknak a belső
menekülteknek, akiknek a legutóbbi, az iraki hadsereg és a kurd pesmergák közötti harcok miatt kellett
elhagyniuk otthonukat. Közölte:
hatszáz keresztény családnak, körülbelül háromezer embernek jut-
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tattak a helyszínen élelmiszert,
ivóvizet, takarókat, gyakorlatilag
aznap, ahogy elmenekültek. Mint
mondta, együttműködnek helyi keresztény és nem keresztény hátterű
civil szervezetekkel, egyházakkal,
így sokan templomokban, kolostorokban, közösségi szállásokon vagy
éppen templomkertekben felállított
sátrakban kaptak elhelyezést, hogy
átvészeljék azt az időszakot, amíg
tartanak az összecsapások. Az a cél,
hogy visszatérhessenek azokra a településekre, ahol már megindult az
újjáépítés – tette hozzá Bálint Gábor.

S-JÚNIUS

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Magyar támogatás az öshonos
Közel-Keleti keresztény
közösségeknek

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

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

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

Mi abban segítjük az üldözött keresztényeket, hogy a szülőföldjükön maradhassanak, vagy visszatérhessenek oda – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke a keresztényüldöMegjelent Ferenc
pápa Laudato si´
zésről tartott novemberi konferencia sajtótájékoztatóján Budapesten.
kezdetű enciklikája
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

HAZÁNK – MTI

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.

Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes
államtitkár a Hungary Helps programról beszélt. Kiemelte: Magyarország nem elég ahhoz, hogy egy globális problémát megoldjon, ugyanakkor
a program hatékony, hiszen rövid idő
alatt egész keresztény közösségeket
tudott segíteni a megmaradásukban.
A program három alapelve az őszinte párbeszéd, a közvetlen támogatás és a helyben maradás segítése.
Mint fogalmazott, ők az
őszinteség részeként a
politikailag korrektnek
nevezett közbeszéd íratlan szabályait is áttörve
nem általában emberi jogokról, vallási és etnikai
kisebbségek védelméről
Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért beszélnek, hanem kifefelelős helyettes államtitkár, Harrach Péter, a Magyar jezetten a keresztények
üldözéséről. Hozzátette,
Kereszténydemokrata Szövetség elnöke és Hölvényi
hogy az őszinte párbeGyörgy európai parlamenti képviselő
széd érdekében hívták
üldözik, mert keresztények, a nyugati meg Magyarországra az üldözött kekultúra országainak pedig kötelessé- resztény közösségek vezetőit, képvisegük segíteni rajtuk.
lőit és látogattak a kormány képviselői
Hölvényi György keresztényde- a Közel-Keletre és Afrikába.
mokrata európai parlamenti képviseMint mondta, az otthonukból elüldölő azt hangsúlyozta: Európa feladata, zött emberek hazatéréséhez két dolog
hogy tegyen az üldözött kereszténye- kell: biztonság és a lerombolt települékért, ezek az emberek ugyanis senki sek újjáépítése. Ezért a kormány kétszer
másnak nem számítanak, és senki egymillió euró humanitárius támogamásra nem számíthatnak, mint Euró- tást nyújtott két közel-keleti keresztény
pára. Nehéz helyzet, hogy sok euró- egyháznak, továbbá Magyarország
pai intézmény nem akarja elfogadni adományából építik újjá a Moszul mela „felé nyújtott, segítségért könyörgő letti keresztény települést, Telszkufot,
kezet” – fogalmazott az EP-képvi- építenek iskolát Erbílben, és biztosítják
selő. Hölvényi György kitért arra is: egy erbíli kórház féléves gyógyszera diktatúrát megélt közép-európai szükségletét – sorolta magyar szolidariországok könnyebben tudnak azono- tás példáit a helyettes államtitkár.
sulni a segítségnyújtás feladatával,
Ebbe a sorba illeszkedik az afrikai
mint a nyugat-európai országok, ahol segítségnyújtási program is, melynek
az individualizmus és a szekularizá- keretében Magyarország több mint
ció sajátos eredményként a kereszté- négyszázmillió forinttal támogatja
nyekkel való szolidaritást a másokkal négy iskola és egy kórház újjáépítését
szembeni kirekesztésként értékelik, a Boko Haram által sújtott nigériai
és nem érzik a segítségnyújtás szük- maiduguri katolikus egyházmegyéségességét. A legfontosabb feladatnak ben – tette hozzá Azbej Tristan.
azt nevezte, hogy a több százezer,
Harrach Péter újságírói kérésre retöbb millió üldözött embert képviselő agált arra a fölvetésre, hogy Magyaregyházak végre hozzájuthassanak eu- országon esetleg megtiltanák a merópai uniós támogatásokhoz.
csetek építését. „Európa keresztény
Emellett meg kell találni a módját gyökerű. Nem tiltjuk meg az itt tanuló
annak, hogy az európai társadalmak vagy itt menedéket kapó muzulmásegíthessenek az otthonukból elüldö- noknak a vallásuk gyakorlását, de a
zött keresztényeknek a visszatérésben kultúra egészét megváltoztató építés az élet újrakezdésében – tette hozzá kezésre nem biztos, hogy lehetőséget
a kereszténydemokrata politikus.
kell adni” – fejtette ki.
Harrach Péter elmondta: a Keresztény
Civil Szervezetek Országos Fórumán
a keresztény értékek mellett elkötelezett, „valódi civil szervezetek” több
mint 250 képviselője vett részt, a
konferencia témája a Közel-Keleten,
illetve Afrikában élő keresztények
helyzete volt. Az MKDSZ elnöke
kiemelte: ezeket az embereket azért

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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Sok fiatalt szólítanak meg a tradicionális katolikus szentmisék
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

XVI. Benedek pápa tíz évvel ezelőtti rendelkezései könnyítették meg a „tridenti mise” terjedését
kapcsolattartás

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

Negyven év szünet után 2010-ben először fordult elő a magyarországi katolikus egyházban, hogy egy búcsú miserendjébe illesztve a hagyományos, „régi”
módon celebrált szentmisét is bemutassák. Ekkor a Szeged-alsóvárosi Havi Boldogasszony búcsúja keretében celebrálták a tradicionális szentmisét, melynek
terjedését XVI. Benedek pápa tíz évvel ezelőtt hozott rendelkezései könnyítették meg.
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 –

HAZÁNK

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

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

TRIDENTI MISE, LATINUL
Ami ma már kuriózum, az nem is
oly rég még általános volt: 1970-ig
a régi (tridenti) formában miséztek
szerte Magyarországon és a nagyvilágban. A díszes, liturgikus ruhákban miséző pap az oltár felé fordulva
végzi szent cselekményeit a hívek
éneklő kórusától kísérve. Az általános nyelv a latin, de a népénekek, az
evangélium, a ministráns közgyónása és a szentbeszéd magyarul hangzanak el.
A „tridenti mise” XVI. Benedek
pápa 2007-es Summorum Pontificum motu propriójával nyert újra
„polgárjogot”, hiszen az apostoli
levél a régi rítusú szentmise bemutatásának lehetőségét „liberalizálta”, azaz a tridenti liturgia 1962-es
formájának végzéséhez nem kell
külön engedély, minden pap szabadon misézhet az 1962-es Misekönyv
szerint.
„Sok a félreértés és a rosszindulatú tévképzet a hagyományos római
rítussal kapcsolatban” – nyilatkozta
korábban Nagy László, a tradicionális szentmisék rendszeres látogatója. „A latin a történelmi múltban
nem volt kizárólagos az egyházban –
gondoljunk csak a Halotti Beszédre.
Ez a megragadó liturgia és az énekek szépsége abszolút az istenit helyezi a középpontba. Nem időutazás,
hanem maradandó lelki élmény” –
tette hozzá.
A régi rítust a napjainkban általános, 1970 után kihirdetett szertartáskönyvek szerinti misézéstől alapvetően szövegeinek és gesztusainak
évszázadok alatt kiérlelt, ősi kompozíciója különbözteti meg. Legszembeötlőbb vonatkozásai azonban ezek: a latin nyelv használata, a
gregorián ének, a térdelve és nyelvre
történő szentáldozás, valamint a pap
és a hívek azonos irányba fordulása
a szertartás alatt. Ezt a négy tulajdonságot elméletileg az 1970 utáni
új katolikus rítus sem zárja ki, gyakorlatilag azonban szinte sehol nem
látni őket.

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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 –

ÚJRAÉLEDŐ TRADÍCIÓ
Három éve mind több helyen mutatnak be – főleg fiatal katolikus
lelkészek – ilyen típusú szentmisét.
„Szinte minden egyházmegyéből tudunk olyan papokról, akik szívesen
miséznek így, illetve olyan hívekről,
akik igénylik a misének ezt a formáját” – mondja Kohári Nándor, a
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Szent György Vértanú Alapítvány
kuratóriumának elnöke. Az alapítványt Alácsi Ervin János tábori lelkész hozta létre a hagyományos liturgia és a hagyományhű katolikus
tanítás pártolására.
A nyugati, latin nyelvű liturgia
római rítusa Nagy Szent Gergely
pápa alatt az 5. században nyerte el
végső formáját. Ez lényegében változatlanul élt tovább az úgynevezett
kuriális változatában, vagyis azon a
módon, ahogy a pápai udvar a liturgiát végezte. A 16. századi, tridenti
zsinaton a római liturgia e kuriális
változatát tették általánossá – szá-

mos engedménnyel – az egész római
katolikus egyházban.
A II. vatikáni zsinat (1962-65)
után – a népnyelvűség jegyében – a
modern kor embere számára kön�nyebben érthetőnek gondolt, reformált és a mai magyar egyházban is
általánosan használatos misekönyvet VI. Pál pápa adta ki. Jelenleg ez
jelenti a római rítus rendes formáját.
A régi, lényegében Nagy Szent Gergely pápa óta használatos másfélezer
éves mise pedig a római rítus úgynevezett rendkívüli formájaként használatos. Fontos tudni, hogy ez utóbbi
soha nem lett – s az egyház apostoli

folytonosságából fakadóan – nem is
lehetett eltörölve: Róma által hivatalosan jóváhagyva mindmáig használatos a világegyházban.
Amellett tehát, hogy a római rítus megreformált új formája a latin
szertartású katolikusok rendes liturgiája, a római rítus régi (tridenti)
formáját is ápolni szükséges – vélik
egyre többen az egyházban. „Szimbólumai, szövegei, szertartásai ma
is ugyanúgy lángra gyújtják szívünket, mint az elmúlt korok keresztényeinek” – vallják ismertetőjükben.
Tapasztalatuk szerint rohanó világunkban is egyre több hívőt, köztük
sok fiatalt szólít meg a misézés eme
tradicionális formája.
A tradicionális katolikus mise
természetesen nemcsak Szegeden
szólította meg a hívek lelkét. Budapesten is fennállásának 10 éves jubileumát ünnepelte idén a katolikusok
hagyományos, római rítusú szentmiséken résztvevő közössége. A Varga
Lajos váci segédpüspök által bemutatott főpapi szentmisén felolvasták
Erdő Péter bíboros köszöntő levelét
is. A főpásztorok hangsúlyozták, a
hagyományos, zömmel latin nyelven
bemutatott és a megújított magyar
nyelvű liturgia nem egymás elleni,
hanem egymásra kölcsönösen gyümölcsözően hatni képes gyakorlat.
A katolikus szentmise bemutatásának hagyományos formája az
elmúlt évtizedben rendszeressé vált
Szeged és Budapest mellett Kecskeméten, Vácott, Pécsett, Gödöllőn,
Sülysápon és Városlődön is.
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

A kereszténydemokratáknak Hódmezővásárhelytől Sopronig mindenütt fontos, hogy ápolják a Lovagkirály emlékét
kapcsolattartás

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

Szent László trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója teremtett alkalmat egy széles körű programsorozatot megvalósító tematikus év életre hívására 2017-ben. Ennek jegyében hirdette meg Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Szent László-évet. A kezdeményezés fővédnöke Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke, a Szent László Emlékév Tanácsadó Testületének elnöke pedig Gaal Gergely KDNP-s országgyűlési képviselő. Az emlékév Szent László-vándorkiállítása számtalan helyre eljutott a Kárpát-medencében, az utóbbi hetekben – helyi kereszténydemokrata
közreműködéssel – Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Sopronban is vendégeskedett.
FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

HAZÁNK

„Szent István idejében a keresztény hit
ugyan megjelent a magyarok körében,
de ekkor még inkább hasonlított egy fiatal facsemetére, amelyet idegen talajba
ültettek el, ahol még nem volt lehetősége
megerősödni. Szent László uralkodása
alatt már erős gyökeret vert, a magyarságra jellemző jegyekkel vérteződött fel.
Napjainkban hajlamosak a tőlünk nyugatabbra fekvő társadalmak identitásukat feladni, gyökereiket megtagadni.
László király példája segíthet bennünket
abban is, hogy mi, magyarok ne így tegyünk, hanem megőrizve identitásunkat erős közösséget alkossunk” – mondta Kiss-Rigó László szeged-csanádi
megyéspüspök a Szent Lászlóról szóló
vándorkiállítás szegedi megnyitóján a
Dóm Látogatóközpontban.
Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság
Tanácsának elnöke hozzátette: László
király pontosan tudta, hogy a hit, a rend
és az ország biztonsága az, amely megtartja a nemzetet, ennek köszönhetjük
fennmaradásunkat.
A csongrádi megyeszékhelyre Haág
Zalán helyi KDNP-elnök meghívására
érkezett a Lovagkirály életét, emberi és
politikusi nagyságát bemutató kiállítás.
ÁLLAMFÉRFI, HADVEZÉR,
JOGALKOTÓ
Szent László uralkodóink közül nemcsak daliás termetével magasodott ki,
de államférfiként, hadvezérként és jogalkotóként is maradandót alkotott – ezt
már Gaal Gergely kereszténydemokrata
országgyűlési képviselő, a Szent László Emlékév Tanácsadó Testületének
elnöke mondta a vándortárlat hódmezővásárhelyi megnyitóján, melyet a

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´
kezdetű enciklikája

Szent ALászló
Harangozó ellen
Imre
előadásában
rámulelki-szellemi környezetszennyezés
is védekezni
kell
igazi ereje az ő tatott: Szent László a magyar néplelkületében volt hagyomány egyik legkedveltebb
– fogalmazott uralkodója, a róla szóló legendák elNémeth László terjedtek az egész Kárpát-medencévásárhelyi ka- ben. Egy Csángóföldön gyűjtött montolikus esperes. da szerint Szent László király lova
Szent
László patkójának nyoma ma is ott látható a
avatta szentté környék köveiben, s a nyomban ös�Gaal Gergely, a Szent László Emlékév Tanácsadó Testületének Szent Istvánt, szegyűlt reggeli, „kezdetlen” vízben
Imrét és Gellér- megmosdott lányok szebbek lesznek,
elnöke, Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök és
Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke a szegedi tet – emlékezte- sőt a betegek is meggyógyulnak tőle.
tett a plébános, Az Orosháza melletti Szentetornyán
megnyitón
idézve Faddy egy kilencvenéves nénitől hallott
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Othmár ferences atyát, aki szerint a nagy Szent László-történet szerint a kivásárhelyi csoportja rendezett. A ren- magyar égbolton ott ragyognak szentje- rály katonáinak a hegyekben járva
dezvényen Gaal Gergely rámutatott: ink, akiknek élő kapcsolatban kell áll- elfogyott az ivóvize, amikor a király
Szent László szilárd keresztény hitével niuk a mindenkori magyar ifjúsággal, a sötétben feltűnő kunyhóban Szent
ma is példát mutat valamennyi európai hogy példájukból, hazaszeretetükből és Márton püspökre talált, aki végül elvezető számára, hiszen a világ vezetői- hitükből erőt merítve lehessenek ered- vezette a helyre, ahol a király kardját
nek is olyan példaképekre lenne szüksé- ményesek mindennapi küzdelmeikben. leszúrta, s a földből ivóvíz tört elő,
amely elegendő volt a katonák és logük, mint amilyen egyik legnépszerűbb
vaik számára is.
uralkodónk volt. A képviselő hozzátette:
OTTHON A HAZÁBAN
Otthon a hazában csak akkor leheaz Árpád-ház időszaka a magyar törté- A fiúörökös nélkül elhunyt Szent István
nelem egyik legdicsőségesebb kora, s halálakor már veszélybe került a mo- tünk, ha ezeket a valóságon túli, de
aligha véletlen, hogy ez a dinasztia adta narchia, trónviszályok és a szomszédos mégis a valóságot elénk táró történea legtöbb keresztény szentet az európai országok várható támadása, valamint teket megismerjük és tudjuk a köruralkodócsaládok közül.
pogánylázadások fenyegették, ám Szent nyezetünk köveihez kötődő legendáÁllamalapító Szent István királyunk Lászlónak köszönhetően a tizenegyedik kat. A néphagyományban a szent
uralkodását követően a magyar állam század végére egy stabil, keresztény, királyok pedig nem politikai, vallási,
akár meg is rendülhetett volna a külső és expanzióra képes állam alakult ki – ér- vagy ideológiai alakokként élnek tobelső nehézségek hatására. Abban, hogy tékelte a megnyitót követő konferen- vább, hanem mint a mindennapokban
ez nem így történt, rendkívüli érdemei cia első előadásában Miklós Péter, az jelenlévő, ránk és életünkre ható szevannak az 1077-ben trónra lépett Szent Emlékpont intézményvezetője a király mélyek – mondta Harangozó Imre.
Az „utazó kiállítás” novemberben
Lászlónak is. Ő volt az, aki megszilár- államszervezői tevékenységét. Szent
dította a Szent István-i alapokon nyugvó László nem trónörökösként született, eljutott Sopronba is. Firtl Mátyás, a
államrendszert, miközben elmélyítette a meg kellett küzdenie a trónért, hogy város kereszténydemokrata ország�magyarságban a keresztény hitet. Élet- azután uralkodóként folytassa a Szent gyűlési képviselője hangsúlyozta:
műve felhívja a figyelmünket arra, hogy István által megkezdett munkát, s befe- fontos a mai fiatalok számára is a fellehet és kell is tennünk napjainkban is jezze a közép-európai állam megterem- ismerés, hogy Szent László egy minden értelemben teljes, ma is időszerű
a belülről és kívülről fenyegetett keresz- tését – fogalmazott Miklós Péter.
tény Európa védelmében – mondta el a
Az Újkígyósról a vásárhelyi ren- életművet hagyott örökül a következő
KDNP-s honatya.
dezvényre érkezett néprajzkutató, generációk számára.
– 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 –

Négy és fél milliárd forint karitatív szervezeteknek
Mintegy négy és fél milliárd forint európai uniós támogatást kapnak a karitatív szervezetek intézményeik fejlesztésére, felújítására és eszközbeszerzésre – közölte Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, a Karitatív Tanács (KT) elnöke, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) alelnöke a közelmúltban.
HAZÁNK

Soltész Miklós ismertette: a KT tagszervezetei közül a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
(MMSZ), a Magyar Református Szeretetszolgálat, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Magyar Vöröskereszt
650-650 millió forintot, a Baptista Szeretetszolgálat pedig 640 millió forintot
nyert el az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program (EFOP) pályázatán.
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Emellett a Johannita Segítő Szolgálat, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat és az Egységes
Magyarországi Izraelita Hitközség
kapott 200-200 millió forint támogatást.
A pályázaton elnyert pénzből 42
helyszínen valósulnak meg infrastrukturális beruházások: tizenkét
logisztikai bázis és irodaterület,
illetve harminc kisebb regionális
iroda, raktárépület és helyi központ

újul meg. Ezenkívül a segítést szolgáló szállítóeszközöket, számítógépeket, a rakodást segítő eszközöket
is beszerezhetnek a szervezetek a
pályázaton elnyert pénzből – mondta az államtitkár.
Soltész Miklós szólt arról, hogy
a pályázat kiírását a karitatív szervezetek megnövekedett feladatai is
indokolták. Mint mondta, a szervezetek hatalmas szerepet vállalnak a
szegények, elesettek mindennapi el-

látásában, emellett a migrációs hullám miatt a határ mellett, továbbá a
Közel-Keleten is segítenek.
Győri-Dani Lajos, az MMSZ
ügyvezető alelnöke ismertette: a
szeretetszolgálat hat helyszínen
fejleszt a támogatásból: felújítják
a sátoraljaújhelyi, a pécsi, a győri,
a dorogi és a tatai regionális központjukat, valamint a Tiszaörsön
működő nagy közösségi házat és
táborhelyet.

2017.12.04. 11:25:27

AZÁN

ág

H AZÁNK

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Barankovics Alapítvány

S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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.

Pápa, kereszt nélkül
írnak le, a 2015-ös évben 180 esetet
publikáltak. A 2015-ös jelentés fókuszába a Közel-Keletről elüldözött
és Európában menedéket kereső keresztények kerültek, akik gyakorta
arról számoltak be, hogy az Unióban
ugyanolyan diszkriminációs jelenségekkel találkoztak, mint amilyenek
elől vallásuk miatt kényszerültek
menekülésre.
A National Religious Broadcasters
(NRB) 2011-ben közzétett jelentése
szerint a Twitter kivételével szinte
valamennyi közösségi oldal cenzúráz a politikai korrektség jegyében
keresztény tartalmakat, és „gyűlöletbeszédnek” nyilvánítva őket, le is
tiltja azokat.

FORRÁS: AA
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párt 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 –

Szerencsére – ha lassan is – de napjainkra már átment a köztudatba a
Megjelent Ferenc
világszerte üldözött
keresztények
pápa Laudato si´
ügye. Jóval kevesebb
szó esik azonkezdetű enciklikája
ban
civilizáció központmi környezetszennyezés
ellenaiskeresztény
védekezni kell
jának számító európai christinofóbiáról. A szekularizáció időről-időre
közfelháborodást keltő túlhajtott értelmezéseire a közelmúltban is több
példát találunk Európában.
A múlt héten egy bretagne-i kisváros, Ploërmel került a világsajtó érdeklődésének középpontjába. Nem
először, amióta a város díszpolgára,
a grúz származású Zurab Cereteli
egy összekulcsolt kezű, II. János Pál
pápát ábrázoló szobrot ajándékozott
a településnek, amit a helyiek a II.
János Pál pápa téren állítottak fel.
A szobor talapzatán a pápa Jézust
idéző mondata áll: „Ne féljetek!”
II. János Pál pápa Lengyelországon
kívül legtöbbször – összesen nyolc
alkalommal – Franciaországban járt,
felkereste Bretagne-t is.
Bár a szobor már a szentatya halála
utáni évben, 2006-ban a város főterére került, „ügy” belőle csak akkor
lett, amikor a francia Szabadgondolkodók Nemzeti Szövetsége (Fédération de la libre pensée) bírósághoz
fordult, mert szemet szúrt nekik az
emlékmű. A szervezetnek nem ez az
első ilyen akciója. Korábban például
azt kezdeményezte, hogy a közintézmények előcsarnokába ne lehessen
kirakni karácsonykor a betlehemi
jászolt. A múlt év végén Franciaországban a Publier település parkjában elhelyezett Szűz Mária-szobor
elszállíttatását tűzték ki célul. A
hivatkozási alap a Francia Köztársaság világi jellege, az államot az
egyháztól elválasztó szekularizáció
elve volt.

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

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

A CENZÚRÁZOTT VALLÁSI
SZIMBÓLUM: A PÁPA MARADHAT, DE CSAK KERESZT NÉLKÜL
2015 májusában a rennes-i közigazgatási bíróság a pápának emléket
állító szobor lebontásáról döntött,
az indoklás szerint azért, mert az
„méreteinél fogva feltűnő, s mert
a francia alkotmány világi jellege
ellentmond a keresztény szimbólumnak”. Ezt a határozatot 2015 decemberében a nantes-i közigazgatási
bíróság megsemmisítette: a szobor
akkor átmenetileg megmenekült. A
múlt héten azonban a francia államtanács mint feljebbviteli szerv ismét
ellentétesen foglalt állást: igaz, az
eredeti döntést úgy „mérsékelte”,
hogy csak a keresztet kell lebontani
az emlékműről, a pápa maradhat. Az
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indoklásban egy 1905-ös törvényre
hivatkozva olyan jogértelmezés született, mely szerint Franciaországban
a vallási szimbólumok használata a
köztereken tilos. „Franciaország történetéhez azonban a kereszt hozzátartozik” – hangsúlyozza a Vatikáni
Rádió – „de főként Bretagne történetéhez, hiszen a hatalmas kelta-breton
félsziget telis-tele van a híres napkoszorú kelta kőkeresztekkel.”
Egy pápa emlékműve kereszt nélkül megcsonkított vallási szimbólum. Megbotránkoztató a keresztény
hívők számára. Akár fogalmazhatunk úgy is, ahogy a politikai korrektség szószólói teszik: „sérti az
érzékenységüket”. A vallás aktív
hívei mellett tiltakoznak a kultúrkeresztények is, akik számára Európa
egy vallási gyökerű intellektuális
tér, akiknek a kereszt nemcsak vallási, hanem civilizációs jelkép is.
Vajon az ő érzékenységüket ki védi
meg? Ők azok, akik a muzulmánok
érzékenységére való hivatkozás miatt 2012 decemberében felállított
brüsszeli télfa helyett szeretnének
inkább karácsonyfát látni, ragaszkodnak hozzá, hogy keresztnevükön és ne utónevükön hívják őket. A
születésnapjukon pedig jobban esik
nekik az „Isten éltesse” a „Happy
Birthday” helyett. Ragaszkodnak a
magyar Himnuszhoz, és az „Isten
áldjához”. Számukra a keresztény
civilizáció egyetemes értékei – épületek, szobrok, vallási szimbólumok,
irodalmi alkotások, elnevezések,
szófordulatok – a publicitás szerves
részei, amelyek nem zárhatók a magánszférába.
Képzeljük csak el, milyen lenne,
ha Magyarországon – ahol a maga
korában nem kevés politikai vitát
kavaró XIX. század végi egyház-

politikai törvényhozás óta az állam
szintén laikus – egyik napról a másikra ki kellene dönteni a vidéki kis
falvakat összekötő utakon található,
a tájképpel összenőtt kő- és fakereszteket, ha Budapesten a Szent
Gellért szoborról vagy a Várban
található Szent István szoborról el
kellene távolítani a keresztet? Vagy
mint Franciaországban, nálunk is tilos lenne a vallási jelképek viselése?
Vajon hányan éreznék vallásszabadságukban korlátozva magukat?
SZELEKTÍV POLITIKAI
KORREKTSÉG
Napjainkban a vallási gyökerekre
visszavezethető civilizációs dimenzió növekvő szerepét nem kell külön bizonygatni. A vallásszabadság
és az önkifejezés szabadsága minden demokráciában védendő érték,
érvényesülésének garantálása az
állam feladata. A rendszerbe azonban homokszem kerül, ha az elvet
szelektíven alkalmazzák, az egyik
csoport érzékenységének védelmére
hivatkozva sértik egy másik csoport
képviselőinek érzékenységét. Ennek
a folyamatnak gyakorta esnek áldozatul a keresztények. Skóciában
a skót kormány 2011. novemberi
felmérése alapján a vallási erőszak
95 százaléka a keresztények ellen
irányult. Franciaországban ugyanez a szám 84 százalék. Az OSCE
(The Observatory on Intolerance
and Discrimination against Christians in Europe) bécsi irodája által
2010 decemberében kiadott jelentésben számos példa lelhető fel olyan
cselekményekre, melyek lelkészek,
vallási rendezvények, templomok
és keresztény temetők ellen irányultak. Egy 2012-re vonatkozó jelentésükben 169 keresztényellenes esetet

SZEMBEN AZ „INTOLERÁNS
TOLERANCIÁVAL”
A mintegy 10 ezer lakossal rendelkező francia kisváros, Ploërmel keresztény érzelmű lakói persze tiltakoznak és megpróbálják megvédeni
II. János Pál pápa szobrát. A hívő
bretonok Szent Annához fohászkodnak, emlékezve arra, hogy II. János
Pál pápa bretagne-i látogatása során
Sainte-Anne-d’Auray
kegyhelyén
mutatott be szentmisét. Felvetődött
olyan megoldás is, hogy a főteret
úgy kellene átminősíteni, hogy azt
ne lehessen közterültként definiálni
és ezáltal ne kerüljön a döntés hatálya alá.
A két éve húzódó ügy megmozgatta a nemzetközi közvéleményt
is. Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter sajtótájékoztatón
jelentette be, hogy Magyarország
befogadná a szoborról leválasztandó keresztet, amit a budaörsi Szent
Benedek Általános Iskola és Középiskolában helyeznének el. Németh
Szilárd, a Fidesz alelnöke Csepel alpolgármesterének javasolta a kereszt
kerületben történő elhelyezését.
A Citizengo jobboldali online petíciós oldal a kereszt eltávolítása elleni
tiltakozó aláírásokat gyűjt. Az európai parlament képviselőcsoportjainak címzett petíció szövegében többek között ez áll: „A kereszt Európa
keresztény gyökereire emlékeztet.
Minden, a közterek cenzúrázására
tett kísérlet, mely eltávolítaná ezt az
Európa számára oly fontos jelképet,
a kontinensünk alapját jelentő gyökerektől való elszakadást jelenti. Ma
is igazak az Európai Unió alapító
atyjának, Robert Schumannak közel
hetven éves mondatai: „A demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem
is lesz. Egy kereszténységellenes
demokrácia olyan karikatúra lesz,
amely vagy zsarnokságba, vagy anarchiába süllyed.” A Magyar Kurír
katolikus hírportál olvasóit a petíció
aláírására biztatja.
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S-JÚNIUS

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Vásárolok, tehát vagyok

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

KMR / BARANKOVICS.HU

Az Amerikából elindult Black Friday-őrület vásárlási statisztikái hihetetlen forgalomnövekedést mutatnak a
karácsonyi vásárlási szezon kezdetén. A
hálaadást követő akciós napon idén az
amerikaiak több mint 5 milliárd dollárt
költöttek, más források szerint 7.9 milliárd dollárt hagytak az üzletekben. Bár
nálunk nincs hálaadás és a cikk megírásakor még magyar statisztikák sem
állnak a rendelkezésünkre, annyit bizton
állíthatunk, a marketingötlet itthon is működik: milliárdokra rúg (igaz csak forintban) a Black Friday generálta forgalom az
online kereskedelemben. Idén előzetesen
5-10 milliárd közöttire becsülték a várható bevételt, amit a várakozások szerint 3
millió vásárló hozott össze azóta az akcióban résztvevő cégeknek. Amennyiben
a jóslatok teljesültek, ez a szám duplája a
tavalyinak. Nem lepődünk meg azon
sem, hogy számos, nagy, Magyarországon jelen lévő cég igyekszik kitolni ezt az
éves eladási statisztikákat kiugróan javító időszakot. Fekete péntekezik másnap,
szombaton, vagy akár az egész következő héten is. Amerikában már időben
visszafelé is terjeszkednek a kereskedők.
Pénteken korábban, sokan már éjfélkor
nyitnak, vagy akár a hálaadás napján is
nyitva tartanak. Ez persze nemcsak azt
jelenti, hogy a tradicionálisan megült
családi ünnep helyett karácsonyi ajándékvadászat folyik, hanem azt is, hogy a
kereskedelemben dolgozók sem tölthetik
szeretteik körében a jeles napot. Az ebből
származó konfliktusokat azzal igyekeznek a cégek kiküszöbölni, hogy az ünnepnapokon önkénteseket dolgoztatnak
magasabb órabérért.
A FOGYASZTÓI
TÁRSADALOM „ÜNNEPE”…
A Black Friday – amit hovatovább már
a „fogyasztói társadalom ünnepeként”
szokás emlegetni – főszereplője a pénztárcáját a karácsony közeledtével amúgy
is megnyitni hajlamos vásárló. Az egész
világon elterjedt marketingötletet ugyanis mi magunk, a fogyasztók vittük sikerre. Előbb csak „lábunkkal” szavaznunk
mellette, tolongva és közelharcot vívva
az üzletekben. A leértékelés akkora vonzerővel bír, hogy számos országban sokan
szabadságot vesznek ki erre a napra. Az
online kereskedelem fellendülésével ma
már azonban a számítógép mellett kényelmesen is kattintgathatunk a megkívánt
áruk ikonjaira és várjuk, hogy a futár házhoz szállítsa a terméket. Tény, hogy minden országban kisebb-nagyobb arányban,
de jelen van az a jövedelmi réteg, amelyiknek nem mindegy, hogy a kiszemelt ajándékot, vagy épp a háztartásba kerülő tartós fogyasztási cikket eredeti áron, vagy
jelentős kedvezménnyel tudja-e beszerezni. A Black Friday elsősorban nekik, és
nem a kőgazdagoknak szól.
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Persze mindez nem működne ilyen jól,
ha a marketingesek nem ismernék igen
jól az emberi természetet: a javak megszerzése a túlélési ösztönből ered. A vásárlás pszichológiájának egyik talán legfontosabb tétele bárkit képes motiválni. A
remélt előnyök kihasználására törekvés,
a nyereségmaximalizálás ősi ösztöne
hajt minket. Egyébként is, fogyasztásra
való kondicionálásunk már kisgyermekkorunkban elkezdődik. A leértékelések
és az akciók építenek tehát minderre (a
mohóságra?), amikor azt sugallják, hogy
ha a kívánt cikket nem szerezzük meg
azonnal, később ez csak veszteséggel lesz
lehetséges. Az év végi vásárlási őrületben
(is) gyakori az impulzusvásárláshoz vezető kontrollvesztés, amikor olyan dolgokat is megveszünk, amire eredetileg
nem szándékoztunk pénzt költeni, olyan
drágán, amit nem engedhetünk meg magunknak. A vásárlói magatartást elemzők szerint ha például veszünk valami
hasznosat, nagyobb eséllyel választunk
egy feleslegeset is utána.
A vásárlók körében egyre többen vannak, akik számára az egész procedúra
nemcsak a megszerzett termékről, hanem
a vásárlás élményéről is szól. Az OMNISHOPPER 2017 kutatás szerint a vásárlók
68 százalékának fontos az összélmény, a
szórakozás, a személyes kapcsolatteremtés is. Nekik épültek a fogyasztói társadalom templomai, a plázák, hozzájuk
szólnak a hedonista vásárláspszichológiai elméletek, amelyek szerint nem szabad
szégyellni, vagy bűntudatot érezni, ha
a vásárlás jó érzéssel tölt el minket. A
szakemberek szerint az előnyös vásárlás
tudata az agy jutalomközpontját serkenti, a pozitív gondolkodás agyi központja
aktivizálódik, így az előnyös (vagy annak tűnő) vásárlói döntés a spóroláson
túl örömszerzés is a magunk számára. A
Journal of Consumer Psychology szaklap
például arról írt, hogy a vásárlás boldoggá tesz, elűzi a depressziót, magabiztosabbá, kreatívabbá válunk tőle, tartósan
pozitív hatást gyakorol a hangulatunkra,
végső soron tehát az egész procedúra jót
tesz az egészségünknek.
A fogyasztói társadalom kialakulását az az örvendetes tény tette lehetővé,
hogy a munkabérek a létfenntartási szint
fölé emelkedtek, megjelent egy plusz
vásárlóerő, ami a piac további bővítését
eredményezte. Majd megszületett az elv,
mely szerint a fogyasztásnak állandóan
bővülnie kell, mert a gazdaságnak állandóan növekednie kell és ehhez a fogyasztói igények maximalizálásán keresztül
vezethet az út. A rendszerből következik
a másodlagos szükségletek kategóriája,
mindazoké a dolgoké, amelyek nem feltétlenül szükségesek a létfenntartáshoz,
viszont növelik az életszínvonalat. Természetesen ez fontos eredmény és nem is
vitathatjuk el a jogot senkitől, hogy éljen
munkája gyümölcsével. Mégis van azonban valami baljós abban a rendszerben,

kapcsolattartás

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

ahol a boldogságot, a személy sikeressé- szükségszerűen lazulni fognak a társas
gét, a társadalmi státuszt a fogyasztással, kapcsolatok. Ahogy egy bizonyos szüka megszerzett javak mennyiségével és mi- ségletszint után tovább nő a jólét, úgy
nőségével mérik. A hivalkodó fogyasztás következik be a közösség kohéziójának
– mint a közgazdasági szakirodalomban csökkenése, a család eróziója. A magyar
Megjelent
Ferenc
is olvashatjuk – a múlt század közepétől lelkiállapotot kutató Kopp Mária
is azokpápa Laudato si´
az elit privilégiumából középosztályi ka- hoz a kutatókhoz tartozik, akik
az enciklikája
anyagi
kezdetű
tegóriává vált, sőt az alsóbb osztályok
is környezetszennyezés
jólét helyett az
életminőség
A lelki-szellemi
ellen
is védekezni kell fontosságára
élnek vele, veszélyeztetve akár a létfenn- hívták fel a figyelmet. Skrabski Árpáddal
tartáshoz kötődő szükségletek kielégíté- közösen írott tanulmányukban úgy tesét is. A hivalkodó fogyasztás fitogtatá- kintenek a vallásra, mint amely képes vésával az egyén napjainkban egyre inkább dettséget adni a státuszfogyasztásra ösztársadalmi előnyökre próbál szert tenni. tönző manipulatív eszközökkel szemben.
A folyamat végén a pazarló fogyasztás A mesterségesen felfokozott fogyasztás,
áll: olyan árukat vásárolunk, amiket nem az egymást egyre gyorsabb egymásutánakartunk, amikre nincs szükségünk, ban követő fogyasztási ciklusok korábnem tudunk mit kezdeni velük. A tartós ban nem látott mértékben terhelik meg a
fogyasztási cikkek használati ciklusa környezetünket. A biológiai lábnyomunk
lerövidül, javítás helyett kidobjuk őket, a föld kapacitása fölé emelkedik hamaazaz a nyersanyagból rövid időn belül rosan, más szóval Földünk elveszti azt a
hulladék keletkezik. Felvetődik a kérdés, képességét, hogy fönntartsa a mai életa fogyasztásnak ez az egyre bővülő mér- minőség alapjait. „A világ egymilliárd
téke vajon meddig fenntartható?
habzsoló húsevője, autóvezetője és egyszer használatos fogyasztója okozza an…ÉS A FOGYASZTÁS
nak a kárnak a nagy részét, amit az emRABSZOLGÁI
beri faj a globális erőforrások ellen tesz…
A fogyasztói társadalmat kialakulása óta A „Fogyassz, pazarolj minél többet, hogy
balról és jobbról egyaránt bírálták. Kriti- dolgozhass, legyen munkahelyed” jelszakusai szerint a jóléti társadalom tagjai a vát magáévá teszi a társadalom, és akár
reklámok és az általuk sugallt társadalmi a szabadidő feláldozása árán is megszerzi
ideál révén szinte észrevétlenül váltak a a társadalmi státusának megfelelő vagy
fogyasztás rabszolgáivá, hajtották fejüket annál lényegesen nagyobb mennyiségű
a tárgyak rabigája alá. A kultúrkritikai és márkájú javakat” – írja Medvéné Szairányzatok sorában az egyik első mér- bad Katalin A fenntartható fejlődés gazföldkő volt Herbert Marcuse 1964-ben daságtana címet viselő könyvében.
megjelent munkája, az Egydimenziós
ember. Marcuse könyve egy olyan tárMENNYI AZ ELÉG?
sadalmat mutat be, ahol a javak bősége Ferenc pápa teremtésvédelemmel foglalmellett a fogyasztás örömeibe belefeled- kozó Laudatio si’ enciklikája „ökológiai
kezett embereknek eszük ágában sincs megtérésre” szólítja a hívőket és nem
megkérdőjelezni a felettük álló rendszer hívőket egyaránt. A Szentatya szerint a
létjogosultságát. A kor a materiális szük- fogyasztói kultúra olyan rövidtávú gonségletek kielégítéséről szól, az embere- dolkodásnak ad elsőbbséget, ami katasztket a státuszfogyasztást sugalló reklá- rófával fenyegeti az emberiséget: „Minél
mokkal, a fogyasztói vágyakat inspiráló üresebb valakinek a szíve, annál nagyobb
„tudatiparral” manipulálják. Közben ők szüksége van arra, hogy tárgyakat vásáészre sem veszik, hogy a „fogyasztás roljon, birtokoljon és fogyasszon… Ez
rabszolgáivá” váltak, hogy napjaikat a a paradigma elhiteti mindenkivel, hogy
gürcölés, a javak megszerzéséért való szabad, amíg van szabadsága fogyasztaszorongás tölti ki, miközben más szük- ni.” Ki kell lépni a hamis paradigmából,
ségleteik nem nyernek kielégítést, azaz szükség van a „környezeti érzék nélküli
végső soron mégsem boldogok. Marcuse fogyasztói gondolkodás okozta károk”
szerint ezért „a modern társadalom zsar- tudatosítására, egy másfajta életstílus kinoki és kizsákmányoló struktúra, amely alakítására, „a fogyasztói életmódhoz való
ugyan elfogadható szintű életszínvonalat megszállott ragaszkodás” feladására.
biztosít, de cserébe szétzúzza, eltorzítja és
Az enciklikában Ferenc pápa a fennmegcsonkítja az emberi személyiséget”.
tartható fogyasztás mellett érvel, egy
Hogy a fogyasztói ideál nem vezet olyan előrelátó és felelősségteljesebb
tényleges boldogsághoz, azt a gazdag or- szemlélet mellett, amely a mostaninál
szágok depresszió-statisztikái is bizonyít- hatékonyabban képes választ adni az
ják. A magyarázatok sorában az egyik ökológiai egyensúlyhiányokra, jobban
érv az, hogy a fogyasztói társadalom biztosítja a jövő generációinak szükségolyan igényeket támaszt, amelyek rövid let-kielégítését, a közös erőforrásokkal
távú kielégülést képesek csak nyújtani. való takarékoskodást.
Robert E Lane The Loss of Happiness in
Az ünnepek közeledtével érdemes megMarket Democracies című, az ezredfor- állnunk egy percre és elgondolkodnunk:
dulón a Yale Egyetem kiadójánál meg- mitől is függ vajon az, hogy kinek mennyi
jelent műve szerint a konzumerizmus az „elég”, vajon a fogyasztásnak milyen
individuális kategória, az egyéni boldog- szintjén következik be az a beteljesülés,
ság keresését hirdeti, ezért nyomában amikor már többre nem vágyunk?
FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

2017.12.04. 11:25:28

AZÁN

ág

H AZÁNK

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Barankovics Alapítvány

17

A kereszténydemokrata emigráció és 1956 – 2. rész

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.

A Demokrata Néppárt munkájának felfüggesztésével és a kommunista teljhatalom kialakulásával a magyar kereszténydemokrácia története két szálon
haladt tovább: itthon és az emigrációban. A kereszténydemokrata emigráció 1956-ban is aktív szerepet vállaló képviselőiről szóló cikkünk második részében is arról a „hozzáadott értékről” írunk, mellyel az említett politikusok, közéleti szereplők segítették a magyar ügy érvényre jutását és a külföldre
menekült magyarok boldogulását.
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 –

BARANKOVICS.HU
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 Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

Sajátos és teljesen egyedi kereszténydemokrata hozzájárulás az 1956-os
forradalom történetéhez Kovrig Béla
emigráns kereszténydemokrata szociológus és szociálpolitikus 1956-os
menekültek között végzett kutatása
alapján írt könyve, a Nemzeti kommunizmus és Magyarország. Egy eszme
története című mű. Kovrig is az emigrációban élte át, illetve szenvedte el
az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit, amelyek számára a
katarzist és a cselekvő szolidaritás
idejét hozták el. Azt tette, amiről úgy
gondolta, hogy az 1956-os forradalom
és szabadságharc bukása után saját
helyzetében tennie kell: már 1957-ben
kérdőívet szerkesztett, és különböző
helyeken pályázott, hogy a magyar
menekültek között elkezdhesse terepmunkáját. A kérdőívet a terjesztők
7730 példányban osztottak szét Amerikában és Európában a menekültek
között. 1958-ig ezeknek kb. a fele érkezett vissza, amelyekből Kovrig 1300
válasz kódolt adatait használta fel. Az
említett kérdőív segítségével Kovrig
egy sor fókuszcsoportos interjút is
készített a forradalom résztvevőivel, s
néhány kiemelkedő szereplővel részletekbe menő személyes interjút vett
fel. Empirikus vizsgálódásai elméleti
igénnyel is párosultak, ezért munkájában kísérletet tett arra is, hogy
meghatározza az 1956-os forradalom
és szabadságharc helyét a magyar
forradalmak, szociális mozgalmak és
általában véve az ország modern kori
történelmében.
A történelem fordulatai miatt a külföldre menekült magyar kereszténydemokraták közül Kovács K. Zoltán,
Pethe Ferenc és Zoltán Pál kezdte
emigráns életét Európában. Mindhárman tagjai lettek a Magyar Nemzeti
Bizottmánynak. Pethe Ferenc Svájcban telepedett le, és az einsiedelni
bencés kolostor könyvtárában kapott
munkát. ’56 forradalma Bécsben
érte, ahol végre egyesült külföldre
menekülésekor kénytelenségből otthon hagyott családjával. Bár szervezetszerűen nem kapcsolódott be a
kereszténydemokrata emigráció 56os tevékenységébe, 1956. december
8-ig a császárvárosban angol és német nyelvű információs szolgálatot
vezetett a menekültek tájékoztatására. Később Svájc bécsi követségén
keresztül segítette az alpesi országba
befogadott magyarok kiválasztását,
majd a svájci városokban és a rádióban magyar menekültek részére német nyelvű tanfolyamokat szervezett,
– Folytatás a 13. oldalon –

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 –
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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 –

120-140 magyar egyetemi hallgató
intenzív nyelvi kurzusát irányította.
Kovács K. Zoltán kinti élete másként alakult. Menekülésük után
társaitól elszakadva Bécsbe került,
majd osztrák néppárti segítséggel

Salzburgon keresztül Innsbruckba
utazott, s bekapcsolódott a Közi-Horváth József vezetése alatt szerveződő
emigráns Keresztény Népmozgalom
szervezésébe. 1951. augusztus 6-án
vették fel a Szabad Európa Rádióhoz.

A forradalom hatása Kovrig szerint
„A nemzeteket ért nem is egy katasztrófa – utólag visszatekintve – későbbi látványos újjászületésük legnagyobb esélyének bizonyult. Kétségtelen,
hogy ama becstelenség és indokolatlanul brutális eljárás mellett, ahogyan
a szovjet-orosz kormány a látszólag diadalmas felkelést szörnyű kudarccá
változtatta – a maga végzetes és szívszorító következményeivel –, ugyanez
a kormány öntudatlanul is nagy szolgálatot tett Magyarországnak azzal,
hogy ez utóbbi rövidéletű demokratikus közéletének a szellemét, mentális
klímáját megszilárdította és tartóssá tette. Ez a közélet az alapértékeket
illetően, a nemzeti egység terén már komoly haladást ért el, ugyanakkor
alkalmasint bizonyos visszafejlődésnek lett volna kitéve a választási kampányban, amelynek kezdete már kilátásban volt. A magyarokat a felkelés
„mézeshete” alatt általuk megközelített nemzeti egység tapasztalata, majd a
saját és nemzetük szabadságát ismét könyörtelenül szétzúzó közös ellenség
iránti halálos megvetés és bősz harag a (fő értékekre vonatkozó) társadalmi
integráltságnak és a nemzet politikai egységének olyan fokába cementezte
össze, amilyet újabb kori történelmük során soha nem értek el” – állapította meg Nemzeti kommunizmus és Magyarország. Egy eszme története című
munkájában Kovrig Béla emigráns kereszténydemokrata szociológus az ötvenhatos forradalomnak a nemzet lelkületére gyakorolt hatásáról.

Rádiósként elsősorban mezőgazdasági jellegű riportokkal, tudósításokkal
jelentkezett az éterben (Zoltán Károly álnéven), de ifjúsági műsorok
készítésével is megbízták. (Részese
lett a léggömbakcióknak, de 1953-ra
világos lett számára a felkelésre buzdító röplapok felelőtlensége.) 1956
forradalma kortársaihoz hasonlóan
őt is meglepte. Október 24-én a rádió
rendkívüli falusi adásában ő foglalta
össze azokat az okokat, amelyek a
magyar ifjúság fellépését, követeléseik megfogalmazását és a tüntetésből
felkelésbe torkollt megmozdulásukat
kiváltotta. Két nap múlva ismét megszólalt, ekkor már a parasztsághoz
intézte felhívását, s szolidaritásukat
kérte a munkásság sztrájkjának támogatásához, hogy ezáltal gyakoroljanak nyomást az idegen szuronyokra
támaszkodó hatalommal szemben.
(A parasztság részvételének kérdése a forradalomban még 10 évvel az
események után is élénken foglalkoztatta.) Az 1956. október 26-i mosonmagyaróvári sortűz másnapján a híreket meghallva szabadságot vett ki,
s a határhoz utazott, hogy segíthessen.
Bécsig jutott el, ahol 4-5 napot töltött,
találkozott Tihanyi Árpáddal is, aki
küldöttség élén a bajor parasztszövetséghez jött segítséget kérni. Kérésére
írásba foglalták a forradalom győri
eseményeit, amelyet az ENSZ-hez is
eljuttatott. A forradalom leverésére indított második szovjet intervenció híre
Münchenben érte, mert az osztrák fővárosban elterjedt hamis hírek (megválasztják az ellenkormány tagjának)
a SZER jobbnak látta visszarendelni.
Később ismét visszatért Ausztriába,
ahol november 15-én a kimenekült
Osváth Györgyöt, a Keresztény Ifjúsági Szövetség vezetőjét arra kérte,
hogy vegyen részt a szerveződő emigráns Magyar Kereszténydemokrata
Unió munkájában.
Barankovics István, valamint a
magyar kereszténydemokrata emigráció számos tagja nem érhette meg
az 1956-os forradalom eszméinek
győzelmét és célkitűzéseinek megvalósulását, de az 1956-os forradalom, a
szabadságharc és a megtorlás idején
végzett munkájukban olyan örökséget
hagytak az utókorra, amely méltán
helyezi elaz 1956-os forradalom történetének legtiszteletreméltóbb eredményei közé.
Az összefoglaló a „Magyar kereszténydemokraták és 1956” c.
kötet vonatkozó részei alapján
készült, és teljes terjedelmében a
barankovics.hu oldalon olvasható
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Az egyetemes ünnep

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

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

A karácsony az egyetemes kereszténység
egyik legjelentősebb ünnepe. Ezen a napon
valamennyi keresztény hívő Isten megtestesülését és az emberiség megváltásának
kezdetét ünnepli: azt, hogy a történelem
folyamatában az Istenség és az emberiség
Hetvenhárom éves korában, 2017. november 20-án elhunyt Almási István, Hódmezővásárhely
Megjelent Ferenc
találkozott és együtt élt.
pápa Laudato si´
Megyei Jogú Város polgármestere, a Kereszténydemokrata Néppárt egykori helyi elnöke. Halála nemcsak
A karácsony Jézus Krisztus, a kezdetű
Megváltó
enciklikája
Hódmezővásárhely számára, de a magyar kereszténydemokrata mozgalomnak is nagy veszteség.
születésének
az ünnepe
az egész
A lelki-szellemi
környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell keresztény
világban. Amikor december 24-én az esthajnali csillag már följött, a régi idők katoAlmási István Eleken született
dult nemcsak a vásárhelyi pollikus hívőinél akkor került sor a karácsonyi
1944. július 12-én. A szegedi
gárok felé (akik körében nagyon
vacsorára. Sok ház udvarában az étkezést
tanárképző főiskolán 1968-ban
népszerű volt, s mindkét alkaa gazda puskalövése előzte meg: a gonosz
magyar–ének-zene szakos állommal nagy fölénnyel választotlélek elriasztására. A gazdasszony minden
talános iskolai tanári oklevelet,
ták polgármesterré), de politikai
evőeszközt és ételt előkészített az asztalra,
1979-ben népművelő diplomát
ellenfelei felé is, akikkel igyekemert a vacsorát egy ültő helyükben, fölállás
szerzett. Évekig pedagógusként
zett megtalálni a közös hangot, s
és megszakítás nélkül kellett elfogyasztani.
dolgozott Hódmezővásárhelyen,
mindig inkább azokat a pontokat
Imádkoztak, majd első fogásként mézbe
majd 1975-től a helyi Petőfi Műkereste, amelyek összekötnek, s
mártott fokhagymát és dióbelet ettek. Envelődési Központ népművelője,
nem azokat, amelyek elválasztanek bajelhárító célzata volt. A fokhagyma
1976-tól 1983-ig igazgatója. Ezt
nak. Úgy városvezetőként, mint
ugyanis ősi gonoszűző növény, amit mézzel
követően tizenhét esztendőn kemagánemberként nyíltszívű és
ízesítették, hogy ne legyen annyira keseresztül a Németh László Városi
empatikus volt: soha nem sajnálrű. Emellett volt szimbolikus tartalma is:
Könyvtárat vezette. Mindezek
ta az idejét és energiáját egy-egy
a Szeged melletti Szőreg régi katolikusai
mellett tehetséges és elismert
jó ügy szolgálatába állítani.
úgy tartották, hogy a mézet termelő méhek
zenész – a Molnár Dixieland
Almási István olyan politikus
a Boldogasszony szívéből vannak, a Jézust
zenekarnak tagja, a Promenad
volt, akinek humánus magatartávilágra hozó Szűz Mária személye pedig elDixieland zenekarnak alapítója
Közéleti
tevékenységének sa, megingathatatlan keresztény
választhatatlan a karácsonyi ünneptől.
és vezetője – volt.
fontos részét képezte Hódme- hite és demokratikus, ugyanakA karácsonyi asztal elképzelhetetlen volt
Pedagógusi,
népművelői, zővásárhely és az ottani közös- kor vállaltan polgári elkötelehal, bejgli, alma, dió nélkül. A kerek alma
könyvtárosi hivatása és zenei ségek szolgálata. Önkormány- zettsége követendő példa lehet
a család összetartásának, a dió a gazdagtehetségének kamatoztatása mel- zati képviselői feladatait, majd minden
kereszténydemokrata
ságnak és a halált legyőző Krisztusnak is a
lett közéleti szerepet is vállalt. városvezetői teendőit ugyanis társunk számára. Elhunyta nemszimbóluma. Vacsora után a ház asszonya
Alapítója titkára volt a Németh szolgálatként fogta föl, s ennek csak Hódmezővásárhely számáegy almát annyi szeletre vágott, ahányan
László Társaságnak. A Keresz- szellemében szerény alázattal és ra, de a magyar kereszténydeültek az asztalnál, mondván: amilyen kerek
ténydemokrata Néppárt tagja- a közjó iránti elkötelezettséggel mokrata mozgalomnak is nagy
az alma, olyan kerek, összetartó legyen a
ként 2003-tól 2016-ig pártunk végzete. 1994-ben választották veszteség. Emlékét tisztelettel és
család a következő évben.
hódmezővásárhelyi szervezeté- Hódmezővásárhelyen
önkor- szeretettel őrizzük szívünkben!
Karácsony megünneplésével szorosan
nek volt az elnöke. Nagy szerepet mányzati képviselőnek, 2000-től
összefügg a betlehemi jászol és a karávállalt a Keresztény Értelmiségi- alpolgármesterként, 2012-től pola KDNP Csongrád Megyei
csonyfa. Egyes föltételezések szerint a jáek Szövetsége helyi csoportjának gármesterként dolgozott a vároSzervezete nevében
szol állításának szokása Rómából terjedt
két évvel ezelőtti létrehozásában. sért.
el a világban, ahol a Santa Maria Maggiore
A hódmezővásárhelyi katolikus
Elkötelezett volt a keresztény
Miklós Péter
bazilikában jászol-relikviák láthatók. Az
közösség megbecsült tagja, a va- alapokon álló közéleti tevékenyügyvezető titkár,
egyházi hagyomány szerint az első jászlat a
sárnapi és ünnepi szentmisék ál- ség mellett. Nagy türelemmel,
megyei önkormányzati
tizenharmadik században Assisi Szent Felandó résztvevője volt.
nyitottsággal és szeretettel forképviselő
renc állította föl egy grecciói templomban.
Később, a barokk kortól kezdve a jászolban
a kis Jézus mellett Szűz Mária és Szent József, az angyalok és a pásztorok is megjelentek az állatokkal együtt.
A fenyőfa és a karácsony közötti kapcsolatot egy – a jeles néprajztudós, a második
világháborút követően kereszténydemokrata országgyűlési képviselő, Bálint Sándor
A Münchenben élő Cseke László szerzője volt. 1951-ben költözött Müngyűjtötte – népi történet a következőképp
– valódi nevén Ekecs Géza – volt chenbe, ahol a Szabad Európa Rádió
magyarázta: „Amikor Krisztus Urunk a
a Szabad Európa Rádió egyik leg- belső munkatársa lett. Ekkor vette fel
földön járt, üldözői, a gonosz emberek elől
népszerűbb műsorának, az 1959- a Cseke László nevet.
bujdosnia kellett. Az Úrnak ellenségei már
ben indult Teenager Partynak a
A Szabad Európa Rádió emblenyomában voltak, amikor egy fenyőfához
szerkesztője. Ebben hallhatták elő- matikus szerkesztő-műsorvezetőjét
ért. Alig volt lombja, azért ágai rejtették el
ször a magyar fiatalok a rock- és a november 13-án 90 éves korában
Jézust, aki így meg is menekült. Az Úr most
beatzene világsztárjait: Chuck Ber- érte a halál.
megáldotta a fenyőfát: Soha ne hullasd el a
ryt, Elvist, Cliff Richardot, a The
A legendás rádiós halálhíréről
leveleidet. Akkor is virulj és zöldülj, amiBeatlest vagy a The Rolling Stonest. értesülve számos tisztelője fejezte
kor a többiek levéltelenül sorvadoznak. Te
Korábban újságíróként dolgozott ki részvétét, köztük Orbán Viktor
légy a legdélcegebb és legszívósabb minden
a Kossuth Népe és a Hazánk munka- miniszterelnök is, aki közösségi
társad között, élj meg mindenütt. Légy az
társaként. A kiépülő kommunista dik- oldalán így búcsúzott: „Elhunyt
emberek öröme, és emlékezetünkre rajtad
tatúra elől 1949-ben Németországba Cseke László, elment vele fiatalgyújtsanak karácsonyi gyertyát.”
menekült, majd Párizsban telepedett korunk egy darabja. Isten nyuM.P.
le, emigráns lapok és folyóiratok gosztalja!”
FORRÁS: AA

Almási István emlékére

FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Elhunyt Ekecs Géza – a „szabadeurópás” Cseke László –,
lapunk egykori munkatársa
Orbán Viktor közösségi oldalán búcsúzott a legendás szerkesztőtől
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Kazantzakis – Kálvin – Luther
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 –

Nikosz Kazantzakisz görög író, a
Zorba és más könyvek világhírű szerzője leírt egy gyönyörű példázatot:
Ferenc
„Megkértem a Megjelent
mandulafát,
beszélpápa Laudato si´
jen nekem Istenről.
A fa hallgatott.
kezdetű enciklikája
Ismét
megkértem,
ismét hallgatott.
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
Majd hirtelen virágba borult, csak
úgy tobzódott a kipattant virágok sűrűjében. Ezt megértettem”. Szépségesen példázza ez a néhány mondat
Isten – ember – teremtett kapcsolatát.
Isten megmutatja magát a természet
termékenységében, az élet forrásaként. Még sincs teljesen benne. Megmutatja magát az élő világ szépségében. Ebben sincs benne. Ő elmond
a Biblián keresztül annyit magáról,
ami meggyőzően elég ahhoz, hogy
tudjuk: Itt van Isten köztünk… De
még valamit megmutatott e görög
példázat szerint: az Ő léte nem szorul
emberi bizonyítékokra sem filozófiai,
sem teológiai, sem tudományos, sem
művészeti bizonyítékokra. Ugyanis
amikor Ő fenségesen beszél magáról, akkor leginkább hallgat. Pontosabban: szótlanul cselekszik. Ez az
Ő beszéde. Jelbeszéd. A mandulafa
nyelve. Ám üzen még valamit ez a
modern görög példázat. Azt, hogy a
mandulafát, a természetet tiszteletben kell tartanunk, nem kell megharagudnunk rá, ha nem azt teljesíti,
amit az ember kér. Hagyni kell azzá
lenni, amivé Isten rendelte. Önmagában értékes, szép, termékeny, rendeltetését tevő természetnek. Ez a mi
tiszteletünk, tapintatunk a teremtett
világ iránt. Ma mintha az ökológia,
az öko-teológia meghallaná Istennek ezt a néma, „látható” beszédét.
Ennek az új hallásnak, új Isten-, és
öko-szenzibilitásnak a történetéből
villantunk fel néhány gondolatot.

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 –

KÁLVIN – A MADARAK
ISTENNEK ÉNEKELNEK
Való igaz, amint azt az encyclopedia.
com szócikk írója megjegyzi, hogy
bár az öko-teológia viszonylag új
iránya a teológiai gondolkodás fejlődésének, mégis gyökerei a teremtett világ keresztyén értelmezésében
igencsak mélyek. A protestáns teológiában is, hiszen Luther, meg Kálvin
is gyakran adtak hangot természetcsodálatuknak, aminek alapja, hogy
a természetben Isten csodálatos,
nagyságos alkotásait látták, melyek
mindig túlmutatnak önmagukon.
Kálvin János genfi reformátor (15091564) úgy fogalmazta meg ezt a Keresztyén Vallás Rendszerében, az
Institutióban, hogy a világ minden
részén és részletében, a mennyben és
a földön láthatjuk felírva Isten erejének, hatalmának, jóságának, bölcsességének dicsőséges ragyogását.
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Még a kis énekes madár is Istenről
dalol, az állatok is felismerik, a világ
elemei félik Őt, a hegyek visszhangozzák nevét, a folyók és a patakok
Feléje tükröződnek, s még a füvek és
a virágok is Őreá mosolyognak.
A BOR TRANSZCENDENS
HÍRNÖK!
Kálvin a Zsoltárok könyve magyarázataiban sokat írt a természet szépségeiről, a teremtett világ hatalmas
és lenyűgöző alkotásairól. Ezek
„transzcendens”, önmagukon túlra
mutató üzenetek hordozói, Isten tervszerűségének, bölcsességének, rendteremtő akaratának, gondviselésének
hírnökei. Értékük önmagukban is
megvan, meg ebben a hírnökségben.
Még a borban is Istenre mutató, az általa az emberekben kiváltott örömben
is önmagán túlmutató jelet lát. Nem
szűkmarkú, fantáziatlan ateistaként
csak az alkoholt, hanem a mértéktartó
tiszteletre nevelő jelet is, követet, hírnököt. Így ír reformátorunk: „A bor
megvidámítja az emberi szívet. Isten
ugyanis nem csak az életbe vágó dolgokról gondoskodik, és megadja, ami
a létfenntartáshoz szükséges, hanem
tág szívűen még arról is, hogy örömet
szerezzen teremtményeinek. Ezért
szívüket borral és olajjal vidámítja
meg. Természetünk megelégedhetne
egy korty vízzel, ha pedig még bort
is kapunk, akkor ez már Isten különös bőkezűsége”.
LUTHER: A BÚZASZEM
SZINTÉN ISTENRŐL BESZÉL
Luther Márton (1483-1546) wittenbergi reformátor Isten dicsőségét ismerte fel az egész teremtett világban
és ennek sok csodájában. „Ha egyszer
igazán megérted a búzaszemet, szinte valósággal elájulsz az ismerettől”
– írta. Ádám és Éva a bűneset előtt
közös asztalról étkezett az állatokkal.
Mindkét reformátor theocentrikusan,
azaz Isten-központúan szemlélte az
ember interakcióit a természettel. De
Isten és az Ő igazságossága nagyon
is valóságosan szab határt az emberi
büszkeségnek, gőgnek és arroganciának. A teremtett világban parányi
az ember, s ez a nagyságrendileg
tőlünk sokkal hatalmasabb valóság,
a természet először is és mindvégig
a Teremtőhöz tartozik. Mi, emberek
csak időleges mandátumot, megbízást kaptunk arra, hogy „műveljük és
őrizzük” azt. A modern kori környezet-etika, öko-tudatosságra nevelés
pontosan ezt a megbízatásunkat próbálja működtetni.
A szerző a KDNP Protestáns Műhely
külügyi titkára

„Jézus Krisztusban
minden nemzet története
üdvtörténetté lett”
Semjén Zsolt beszéde a Reformáció
500. évfordulója alkalmából
Az idei esztendő a reformáció emlékéve volt, hiszen félezer évvel ezelőtt,
1517. október 31. napján függesztette ki Luther Márton Ágoston-rendi
szerzetes a wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételét, amellyel megváltoztatta a történelmet. Az Országház felsőházi termében október 5-én
– közvetlenül előző számunk lapzártája előtt – Reformáció 500 néven
tartottak emlékülést, melyről rövid tudósítást közöltünk a múlt hónapban. Ezúttal Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek, a Kereszténydemokrata Néppárt elnökének az emlékülésen elmondott beszédét teljes
terjedelmében közöljük.
Kedves Testvérek!
Jézus Krisztus főpapi imájában,
szenvedése előtt, azt kötötte a lelkünkre, hogy: legyetek egyek! Fel
kell tenni tehát a kérdést mindan�nyiunknak, hogy nem szakítottuk-e
szét Krisztus varratlan köntösét?
Katolikusok és ortodoxok elszakítottuk 1054-ben. Aztán nyugaton
továbbszakítottuk. Foszlányokká
szaggattuk Krisztus varratlan köntösét.
És mégis van okunk erre az ünnepségre. Az ünnep pedig az, hogy
a Szentlékek valahogy mégis úgy
intézte, hogy gazdagodtunk. Az
egyetemes kereszténységben a saját örökségünk révén gazdagítjuk
egymást. Az ökumené nem az önfeladás és nem is a relativizálás, hanem pontosan az, hogy a protestantizmus a protestáns örökséget adja
az egyetemes kereszténységnek, így
például a Szentírás szeretetét, vagy
ugyanígy az ortodoxia a liturgiáját,
az ikonokat, mindenki a saját lelkiségét. Az ökumené az öltés, amivel
valamiképpen összevarrjuk Krisztus köntösét. Pont azért van okunk
az ünnepségre, mert a Szentlelket
ünnepeljük, aki a mi bűneinkből is
valami jót tud kihozni. Mégpedig
azt, hogy végeredményben mindannyian gazdagodtunk egymás
által. Az egyetemes kereszténység
gazdagsága az ortodox, katolikus,
protestáns gazdagság összességében áll fenn.
Katolikusként is hadd mondjam
azt, hogy ha nem lett volna protestantizmus, akkor aligha lett volna
Tridenti Zsinat, ahol a római egyháznak el kellett dönteni, hogy mi
az, ami a katolikus hitletétemény,
és mi az, ami nem. Mennyi történelmi törmeléktől szabadultunk meg
ezáltal! Kalkedon és a II. Vatikáni
Zsinat közötti ezerötszáz év legnagyobb zsinata a Tridenti Zsinat
volt, ami nem lett volna, ha nincs

protestantizmus, ha nincs a három
sola. Ez kényszerítette a katolikus
egyházat, hogy tisztázza a hitét a
szabad akarathoz, a jócselekedetekhez, a Szenthagyományhoz, az
Eucharisztiához. Ezért mondom,
hogy a protestantizmus kihívását és
gazdagságát katolikus szempontból
is értékelnünk kell. Ami emberi rárakódás, az eltűnik, de ami az Istentől van, az megmarad. Az ökumené
Istentől van, hogy az egyetemes
kereszténységünket gazdagítsa a
protestantizmus öröksége, az ortodoxia öröksége, a katolikusság
öröksége.
Hasonlóan van ez a magyar
nemzet vonatkozásában is. Nem
ülnénk itt magyarként és nem beszélnénk most magyarul, s talán
magyar nemzet sem lenne, ha nem
lett volna – szimbolikusan szólva –
Szenczi Molnár Albert és Pázmány
Péter és – megkockáztatom – ha
nem lett volna reformáció és nem
lett volna ellenreformáció, mert ha
nem lett volna magyar nyelvű Biblia, magyar hitvitázó irodalom, a
magyar nyelvünk sem lenne ilyen
erős. Ezért a mi vezércsillagunk az,
amit a katolikus Pázmány küldött
Bethlen Gábor protestáns Erdélyébe, hogy: „mi azért tartsunk jó
korrespondenciát, mert különben
gallérunk alá pökik az nímöt”. A
mindenkori nímöt. És a magyar
nyelvű Szentírás tudatosította,
hogy Jézus Krisztusban minden
nemzet története üdvtörténetté lett.
Így, mivel minden nemzet története
valamiképpen az üdvtörténet része,
a mi magyar nemzetünknek a története is üdvtörténet.
Ezért Isten népeként, Isten magyar népeként, a láthatatlan egyház
tagjaiként látható egyházainkban
zarándokolunk Isten Országa felé.
Ezért mondhatjuk ma egy lélekkel:
Omnia ad maiorem Dei gloriam,
Soli Deo gloria!
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Egy turul, ami
kereszténydemokrata
100 éve a miniszter minden
középiskolába rendelt a sporteszközből
K. N. / HAZÁNK

EGY SPORTJÁTÉK
INDULÁSA
Országosan kevesen ismerik az egyik
múlt századi, immár bő évszázados
múltra visszatekintő játékot, a turult.
A Pesti Hírlap 1903. október 27-i
számában említi meg Új labdajáték
cím alatt a Halácsy Antal szegedi vívóedző által feltalált és elnevezett játékot. A feltaláló Turul labdajáték néven még 1903-ban szabadalmaztatta
is az új sportot, melynek szabályait
ötvenezer példányban kinyomtatva
ismertető országjáró körútra indult.
1907-ben gróf Apponyi Albert val-

lás- és közoktatásügyi miniszter az
ország összes állami középiskolája
részére négy-négy turulütőt rendelt.
OLASZORSZÁGBAN VB-T IS
RENDEZTEK
A turul egy olyan teniszlabdával játszott játék, melyet napjainkban kettő,
ötször öt méteres pályatérfélen játszanak. A pálya két felét kettő méter
magasságban – miként a röplabdában
– háló választja el egymástól. A cél
természetesen a háló érintése nélkül
az ellenfél térfelén leütni a labdát egy
speciális ütővel, ami egy rövid fanyélen 15 centiméter átmérőjű, a nyélre
merőleges fakorong. Füvön, betonon,
parkettán, strandok homokján egyaránt játszható, női és férfi egyesben,
párosban és vegyes párosban egyaránt, bármilyen korosztály számára.
A turul ismertté és folyamatosan
játszottá igazán Szegeden és kör-
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Parkoló volt,
közösségi
tér lesz
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Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

KÖVESSE NAPONTA A
KERESZTÉNYDEMOKRÁCIA
HÍREIT MEGÚJULT
HONLAPUNKON!

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

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

FORRÁS:MTI

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.

kdnp.hu

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Kiadja a Kereszténydemokrata Néppárt Országgyűlési Képviselőcsoportja és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség • Felelős kiadó:
Harrach Péter • A lap kiadását támogatja a Kereszténydemokrata Néppárt és a Barankovics István Alapítvány • Főszerkesztő: Haág Zalán
Lapterv és nyomdai előkészítés: Balázs Norbert e.v. • Nyomda: Szenzor Kft. 1134 Budapest, Dévai u. 14. • ISSN 1788-7690

hazank@kdnp.hu

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

nyékén vált, ahol minden központi
támogatás nélkül is közel 120 éve
játsszák. Fennmaradt első világháborús oroszországi hadifogolytáborban
faragott turulütő is. A szocializmus
évtizedeiben röptenisznek keresztelték el a játékot, városi röptenisz-úttörőbajnokságokat is rendezve. A
rendszerváltást követően több kísérlet történt nemzetközivé tételére, az
olaszországi Velencében két nem hivatalos világbajnokságot is rendeztek
1990-ben és 1995-ben, jelenleg a magyarországi mellett Németországban,
Nürnbergben, Floridában és több
észak-olasz nagyvárosban van tudomásunk rendszeres turulos sportéletről. Az egyelőre még nem hivatalos
világszövetség (országonkénti sportági szakszövetségek hiányában
szükséges nem hivatalosnak nevezni) 1990ben alakult Nürnbergben. A 2000-es vb-re
– hazánk mellett – már
Belgiumból, Horvátországból, Kanadából,
Olaszországból és Tajvanról is érkeztek versenyzők.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász
Gyula
Tanárképző
Főiskolai Kar Testnevelés és Sporttudományi Intézetében
tantárgy keretén belül is oktatták a
leendő testnevelők, rekreátorok és
sportszervezők számára ezt a speciálisan magyar sportjátékot.
A szegedi turulosok közé tartozott,
sőt a játék 22-szeres bajnoka volt
a városszerte ismert és közkedvelt
KDNP-alapító tag Harsányi Géza
orvos is. Halálát követően özvegye,
Harsányi Gézáné – aki jelenleg is
a Kereszténydemokrata Néppárt
tagja – férje emlékét is ápolva alapította meg a Dr Harsányi Géza
Emlékversenyt. A vándorkupákért
zajló küzdelmet – a szegedi turulosok
legrangosabb versenyét – számos kategóriában meghirdetve ez évben már
kilencedszer rendezték meg.
A turul egyébként a nemzeti alaptantervben is szerepel, az általános
iskola 6-8. osztályosai számára ajánlott, választható sportágként.

A teremtett világ
védelme
személyes ügy
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Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
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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
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