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Az ügyvezető
alelnöki poszt új a KeHonvédelmi tárcát. A kormány harmalelkét!
dik kereszténydemokrata minisztere nereszténydemokrata Néppártban, amehéz időben, a migrációs válság és a déli
határon létesült műszaki határzár építésének kellős közepén kapta a felkérést.
Erről, a közelmúlt intézkedéseiről és a
terveiről kérdeztük.

lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

– Ön szeptember óta az Orbán-kormány, ezzel együtt Magyarország harmadik kereszténydemokrata minisztere. Mit
jelent ez önnek emberként és kereszténydemokrata politikusként?
– Megtiszteltetés, hogy a miniszterelnök rám gondolt, és úgy hiszem, hogy a
KDNP-nek sem kell szégyenkeznie amiatt,
hogy három képviselője is miniszterként
dolgozik a kormányban. Számomra különösen sokat jelentett, hogy a felkérés a migrációs válság okán kialakult súlyos helyzetben
érkezett, hiszen ha bajban gondolnak az emberre, FORRÁS:MTI
az mindig többletet jelent felelősség
ellenében,
és bizalom szempontjából is. Másrészt
ter- 41 tartózkodás mellett
hagyta
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első lépcsőben
az LMP-sek és a függetlenek többmú szívügyem régóta
a biztonságpolitika.

szeptemberben lép hatályba.
A Ke-a 9.sége
tartózkodott,
az egy nem szava- Folytatás
oldalon
reszténydemokrata Néppárt javasla- zatot a szintén független Fodor
tát 142 igen szavazattal, 1 nem Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabályozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
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Szükség van a védelmi rendszerek megerősítésére és az európai civilizáció

ügyért eddig még semmit nem tettek.

képesek a migránsproblémára hiteles és hatékony választ adni.

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
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Harrach
Magyar
Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a keakik nemcsak
távolPéter,
állnakaattól,
ha- Kereszténydemokrata
nöke a keresztény civil szervezetek 12. országos fórumán november 19-én
resztény
civil
szervezetek
immáron
tizenegyedik
alkalommal
megrendezetett
fórumán az Országgyűlés
nem kifejezetten egyházgyűlölők. Az az Országházban. Harrach Péter, aországos
Magyar Kereszténydemokrata
SzöFelsőházi
termében.
A
KDNP
frakcióvezetője
a
környezetvédelem
és
a
fenntartható
fejlődés
fontossága
a
sem ritka, hogy azok elégedetlenek ve- vetség elnöke, a KDNP frakcióvezetője a konferenciát
köszöntő mellett
levelében
teremett
világ
védelmét
hangsúlyozta.
lünk
egy-egy
kérdésben,
akik ezért az azt írta: csak a hagyományos európai értékeket ismerő és valló országok
FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Harrach Péter

Forrás: kdnp.hu

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremA konferenciát levélben köszönNéhány hete egy ifjú baloldali képtett világ
védelme közül a keresztény emberek számára ez
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károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi, gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
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A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával.
Ennek teljesítése érdekéElőször is gratulálni szeretnék a
ben
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Ez a –
– Folytatás
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kérdés meghatározza a mi politikai
családunk jövőjét. Nagy bajban vagyunk. A migrációs válság képes
arra, hogy kormányokat, országokat és az egész európai kontinenst
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menekültválság. Ez egy gazdasági migránsokból, menekültekből és
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szabályozatlan folyamat. Szeretném
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Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon
2015.12.15. –21:22:34
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Hölvényi György látogatása Erbílben, Kurdisztán fővárosában (Észak-Irak)
Jubileumi
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Székesfehérváron
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védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

kapcsolattartás
Hölvényi György kereszténydemokrata európai parlamenti képviselő az Európai Néppárt vallásközi párbeszédért felelős munkacsoportjának társelnökeként
október végén ismételt látogatást tett az észak-iraki Erbíl fővárosába.

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

Forrás: kdnp.hu

Együttműködésben az egyházi
segélyszervezetekkel
Hölvényi György európai parlamenti
képviselő az Európai Néppárt vallásközi párbeszédért felelős munkacsoportjának társelnökeként október végén
ismételt látogatást tett az észak-iraki Erbíl fővárosába. Az utazás célja az volt,
hogy közvetlen információkat szerezzen az északiraki menekülthelyzetről
az európai parlamenti, valamint hazai
döntéshozók számára.
Az Iszlám Állam (ISIS) terjeszkedése által közvetlenül fenyegetett területek
szomszédságában található Erbíl, Ankawa és környéke ma a körülményekhez
képest békés városok. Bagdad, Baszra és
az ISIS által megszállt Ninivei síkság, illetve Moszul után ez maradt a káld iraki
keresztények legfőbb központja. Itt tartózkodik az iszlám szélsőségesek által
elüldözött legtöbb menekült is, csaknem
másfél-két millió ember. Nagy arányban
ősi keresztény közösségek szenvedik el
az üldöztetést, emellett egyéb őshonos
kisebbségek követői, például a jazidok is.
Az aránylag békés állapotokat azért fontos hangsúlyozni, mert ide a segélyeket el
lehet juttatni, illetve meg lehet valósítani
olyan programokat, amelyek segítik az
ottmaradást.
A közel-keleti látogatások állandó
partnere a katolikus hátterű Aid to the
Church in Need pápai segélyszervezet (ACN), amely pótolhatatlan értékű
munkát végez az ún. belső menekültek
érdekében. Közéjük tartoznak azok az
ősi keresztény és egyéb közösségek,
amelyeket az Iszlám Állam üldözött el
szülőföldjükről. Az ACN segélyprogramjai számára a Közel-Kelet tehát
súlyponti helynek számít, de emellett
Afrikában, Ázsiában, azaz az egész
világon jelen vannak. A hit alapján, a
hit erejével átfogó segélyprogramokat
valósítanak meg: a Közel-Keleten magánadományokból több mint 40 millió
eurónyi „projektet” valósítottak meg.
Összesen 38 különböző program fut
csak Irakban, és több mint 100 Szíriában. Ez az a két ország, ahonnan a jelenlegi bevándorlási hullám elindult, illetve
ma is tart Európa felé.
A segélyezés fő területei
A projektek során elsőként az élet
alapvető feltételeinek megteremtése
a feladat. Ezt követően hosszú távon
biztonságba kell helyezni a menekülteket. Erbíl térségében komoly javulás
tapasztalható az elhelyezésben. Ez év
folyamán sikerült túllépni az első fázison, és aránylag megfelelő lakhatási
körülményeket biztosítani a rászorulók számára. Mindez ugyanakkor
nem oldja meg az el- és bevándorlás
problémáját.
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A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

semlegesség feltételeire hivatkozva.
Ugyanakkor az egyes tagországok
szintjén egyértelműen megmutatkozik az együttműködés készsége az
egyházakkal, amely alapokra
lehetséMegjelent Ferenc
pápa Laudato si´
ges építeni.
kezdetű enciklikája

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

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

A béke és a lokális megoldások
szükségessége
A képviselői látogatások elsődleges
tapasztalata, hogy a közel-keleti, így
az iraki menekülthelyzet kezelésének
a béke megteremtése az alapja. Lehet, hogy azoknak az országoknak,
amelyeknek a gyarmatosító kultúrájuk több száz évre visszamenően megvan, most nem mindenáron
gazdasági előnyszerzéssel, hanem
valóban újfajta programokkal kell
előállniuk. Beruházásokkal, segélyprogramokkal, amihez pénz kell,
ugyanakkor ez a pénz tulajdonképpen rendelkezésre áll.
Mindenképpen a helyben maradást
segítő programok megvalósulását
kell előnyben részesíteni. Ez elsősorban a menekültek érdeke, hiszen
semmi nem indokolja azt, hogy több
ezer kilométerre elmenjenek, kiszolgáltatva huszonegyedik századi bűnözői hálózatoknak ahelyett, hogy a
saját kultúrájukban élhessenek.

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

Alapvetően két szempontból szükséges ma a belső menekültek segítése:
egyik az oktatás kérdésének megoldása,
a másik a munkalehetőségek felkutatása. Ezen a két területen világos igény
tapasztalható a mielőbbi segítségre, és
ezek egyben a helyben maradás kulcsai
is. Nagyon komoly probléma, hogy az
EU döntéshozói nem ismerték fel már
sokkal korábban ezeknek a lépéseknek
a szükségességét.
Jelenleg a menekült gyermekek és
fiatalok 15-20 százaléka jár csak iskolába. A különböző kormányoknak,
segélyszervezeteknek, valamint az Európai Uniónak egy pontos terv alapján
fel kell mérnie, milyen mértékű igények
vannak az oktatásra. Az elvándorlás
első számú oka, hogy a családok nem
látják gyermekeik jövőjét, hiszen még
az alapvető oktatásuk sem biztosított a
táborokban. Egy közös hadsereg nélküli, de pénzügyi forrásokkal rendelkező
Európai Uniónak egyik fő feladata lehet, hogy részt vegyen az oktatás megszervezésében. Iskolák létrehozásával
aránylag gyors eredményt lehet elérni.
Ez a megoldás végső soron közelebb áll
a valósághoz, mint az egyfajta csodaváró, „majd lesz valami velük Európában”
kultúrának a kialakulása.
A foglalkoztatás szempontjából pedig
tarthatatlan az a helyzet, hogy a táborokban tartózkodó másfél millió ember
közül sok százezer férfiembernek nem
megoldott a munkalehetősége, akik
egyébként hozzászoktak a munkához,
és szeretnének is dolgozni.
Az egyházi részvétel javítása
a segélyprogramokban
Alapvető kihívás, hogy az érvényes
szabályok szerint az egyházak nem
válhatnak partnerré az uniós segélyezési források felhasználásánál. Ezzel a
leginkább érintett közösségeket, valamint szervezeteiket hagyjuk ki az uniós
humanitárius projektekből. Látni kell
mindamellett, hogy a helyi egyházak,

valamint nemzetközi segítő szervezeteik rendelkeznek a legtöbb tapasztalattal
a tényleges igényeket és lehetőségeket
illetően. Ők azok továbbá, akik vallásra és felekezetre való tekintet nélkül
minden üldözöttet közvetlenül elérnek
és segítenek a régióban. Az Európai
Bizottság eszközei révén tehát segíteni
kell az egyházi szervezetek részesedését az európai segélyprojektek végrehajtásában. Itt nemzetközi összefogás
szükséges. A különböző európai döntéshozókat az uniós segélyezési szervezetnél, az úgy- nevezett ECHO-nál,
illetve az uniós külügyi szolgálatánál is
együttműködésre kell bíztatni, amelyben mozgástere van az Európai Parlament képviselőinek is.
Ezzel kapcsolatban feltehetően
lesz változás, ugyanakkor látni kell,
hogy az EU általában nagyon lassan
reagál az ilyen felvetésekre, az érték-
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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 –

Részlet a családháló.hu-n megjelent interjúból:
Családháló: A migránsokon belül kisebbségben ugyan, de ott vannak
azok az emberek is, akiket kereszténységük miatt üldöznek. Ön korábban már felvetette: megvan rá az esély, hogy egy kétezer éves keresztény
kultúra tűnhet el a térségből.
Hölvényi György: Ezzel kapcsolatban egy, a világban jelenleg folyó keresztényüldözésekről szóló határozattervezetet is képviselőtársaimmal együtt
benyújtottam az EP-ben, amelyet el is fogadtak. Arra próbáltam felhívni a figyelmet, hogy miközben a Közel-Keleten mindenféle nemzetiségű és vallású
ember áldozata a háborúnak, a keresztények ezen felül kifejezetten célpontjai
is az üldöztetésnek.
CSH: Ön szerint megoldást jelentene, ha az EU rendelkezne saját haderővel? Nemrég azt nyilatkozta, hogy az EU kül- és biztonságpolitikája
igen gyenge.
H.Gy.: Sajnos ez valóban így van, s a legfőbb gyengéje az, hogy miközben
van felelős gondolkodás az EU-n belül arról, hogy mi történik a határokon
kívül, nem tud katonai feladatokat ellátni, és ezt az ellenfelek maximálisan
kihasználják. Amíg azonban nincs saját hadserege az EU-nak, addig is rengeteg mindent tehetne olyan területeken, ahol nincs háború! A 28 tagország
mindegyikének meg kellene vizsgálnia, mi az, amit egy-egy nem EU-s országban segíthetne.
CSH: Fenyegetheti az ISIS Európát olyan mértékben, hogy előbb-utóbb
átvegye az irányítást?
H.Gy.: Az ISIS nagy zavarokat okozhat, éppen ezért minden valódi államférfi feladata a határok megvédése, illetve az egyes országokba belépők személyazonosságának igazolása. Sajnos ez nem történik meg. Attól nem tartok,
hogy az ISIS le tudná rombolni Európát, de komoly zavart tud okozni. Nagyon komoly biztonsági intézkedésekre lenne szükség. (…)
CSH: Ön optimista vagy pesszimista a menekülthelyzetet illetően?
H.Gy.: Ez egy nehéz kérdés. Úgy fogalmaznék, hogy inkább optimista vagyok, mert amit rosszkedvemben gondolok, azt nem szeretném megélni…
Talán kialakul egy olyan reális alternatíva a jelenlegi tehetetlenség okán, ami
valóban nem a politikai elit játéka, hanem az európai polgárok aggodalmaira
adott valódi válasz lesz.
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Ne engedjük elűzni Európa lelkét!
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édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

Folytatás az 1. oldalról

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 –

Itt az ideje annak, hogy világosan
rögzítsük az erkölcsi felelősségünk
természetét és mértékét. KeresztényMegjelent Ferenc
demokraták vagyunk,
ezért az erkölpápa Laudato si´
kezdetű enciklikája
csi felelősség kérdése
nem kerülhető
mi környezetszennyezés
ellen is Szívből
védekezni kellegyütt érzünk azokkal
meg.
az emberekkel, akik otthonuk elhagyására kényszerültek. Ők áldozatai
hazájuk rossz kormányzásának. Áldozatai a rossz nemzetközi politikai
döntéseknek. Áldozatai ugyanakkor
a mi rossz európai politikánknak is,
amely olyan elvárásokat fogalmaz
meg, amelyeket lehetetlen teljesíteni.
És ezek az emberek áldozatai nyilvánvalóan az embercsempészeknek. De
attól, hogy áldozatnak tartjuk őket,
nekünk nem kell áldozattá válnunk.
Azért, mert nem tekintjük őket ellenségnek, nem kell sajátmagunk ellen
cselekednünk.A mi erkölcsi felelősségünk az, hogy visszaadjuk ezeknek az embereknek az otthonukat és
a hazájukat. Nem lehet az a célunk,
hogy egy új európai életet adjunk nekik. Az emberi méltósághoz és a biztonsághoz való jog alapvető emberi
jog. De nem jár alanyi jogon a német,
az osztrák, vagy a magyar életforma
a föld minden lakójának. Azoknak
jár, akik megdolgoztak érte. Európa
nem képes mindenkit befogadni, aki
jobb életet szeretne. Segítenünk kell
őket saját életük méltóságteljes vis�szaszerzésében, és vissza kell küldenünk őket saját országaikba.
Szeretném felhívni az Önök figyelmét, hogy az európai kereszténydemokrata megközelítés nem
tolerál semmilyen muszlim-ellenes
politikát. Nem a muzulmán hit, amelyet tisztelünk és becsülünk, felelős
ennek a népvándorlási hullámnak
alapvető okaiért.
Nem kerülhetjük meg a demokráciánk minőségének kérdést. Vajon megfelel-e az információ- és a
szólásszabadság szellemének az,
hogy leginkább nőket és gyerekeket
mutat a média, miközben hetven
százaléka a migránsoknak férfi és
leginkább egy hadseregre hasonlítanak? Miért van az, hogy az emberek úgy érzik, hogy nem kap teret
a véleményük? És arról is beszélnünk kell, hogy akarják-e az emberek azt, ami történik. Kaptunk-e
felhatalmazást az emberektől arra,
hogy migránsok millióit engedjük
be a kontinensünkre? Kaptunk-e
felhatalmazást arra, hogy hónapokon keresztül félredobjuk a saját schengeni kódexünket? Nem,
tisztelt Küldöttek, nem kaptunk.
Arra, amit most teszünk, a vészhelyzetre való hivatkozás már nem
meggyőző indok. Úgy gondolom,

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 –
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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 –

hogy össze kell szednünk az összes
bátorságunkat, félre kell tennünk
a politikai korrektséget, és el kell
indítani egy nagy vitát. Képmutatás és farizeusság nélkül meg kell
vitatnunk, mit akarunk kezdeni a
saját kontinensünkkel. Mi legyen
a civilizációs örökségünkkel? Kierőszakolható-e kívülről egy kulturális mintaváltás? Elfogadjuk-e a
párhuzamos társadalmakat? Vagy
pedig megvédjük azt a toleráns és
jogállamiságon alapuló életformát,
amelyben eddig éltünk.
Európa jelenleg gazdag és gyenge. Ez a lehető legveszélyesebb
kombináció. Úgy tűnik, nem vagyunk képesek megbirkózni a kihívásainkkal. Törökország fontos
stratégiai partner. Ha saját erőtlenségünk miatt azonban tőlük várjuk
a megoldást, sérülékennyé válunk.
Ez a jelenlegi európai helyzet. Ha
ezt nem akarjuk, akkor meg kell védenünk a határainkat. Ha erre Görögország határainál nem vagyunk
képesek, ami a Balkán keleti kapuja
és az első védelmi vonal, akkor ezt
Magyarország és Szlovénia határainál, a Balkán nyugati kapujánál kell
megtennünk.
Világosan ki kell mondanunk,
hogy az európai baloldalnak a programja egyértelmű. Ők helyeslik a
bevándorlást. Ők a humanizmus
álcája mögé bújva valójában leendő
baloldali szavazókat importálnak
Európába. Régi trükk ez, és nem
érthető, hogy mi miért tűrjük ezt.
Ők úgy látják, hogy a regisztrálás
és a határok védelme bürokratikus,
és nacionalista, és sérti az emberi
jogokat. Ők egy olyan politikailag
felépített világtársadalomról áb-

rándoznak, amelyben nincs vallás,
nincsenek határok és nincsenek
nemzetek. Ők európai identitásunk
legalapvetőbb értékeit támadják: a
családot, a nemzetet, a szubszidiaritást és a felelősséget.
Mi vagyunk az Európai Néppárt.
Nem szabad, hogy a mi viselkedésünket az ellenfeleink véleménye
határozza meg. Erős és nagyszerű párt vagyunk. Minél hevesebb
a támadás, annál nagyobb erővel
kell visszavernünk. Készen kell
állnunk, hogy harcoljunk az elveinkért. Egyben nyitottnak is kell
lennünk. Ahogy az újabb válságok
megjelennek, a régi módszerek már
nem működnek. Szükségünk van
bátorságra és új kísérletekre, és
ha nem is vezet feltétlenül sikerre
minden ötletünk, továbbra is próbálkoznunk kell. És azokat akik
próbálkoznak, nem szabad támad-

nunk. Szeretném köszönetemet kifejezni Elnök urunknak és azoknak
a testvérpártoknak, akik megvédtek bennünket, magyarokat olyan
nehéz időben, amikor mi magunk is
új megoldásokat kerestünk.
Mi vagyunk az Európai Néppárt; Parti Populaire, Volkspartei,
Partido Popular, Party of the People.
Mi a népnek tartozunk felelősséggel. Hallgassunk az emberekre! Legyünk elszántak, védjük meg Európát! Ne engedjük, hogy a baloldal
tönkretegye és átformálja Európát!
És ne engedjük, hogy ők elűzzék
Európa lelkét! Ne engedjük a liberálisoknak és a szocialistáknak, hogy
elvegyék Európát az emberektől!
(Orbán Viktor beszéde az Európai
Néppárt kongresszusán,
elhangzott Madridban,
2015. október 22-én.)
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Csillebérc-ügy:
„Az úttörő nem lop, csak szerez.”
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Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

Forrás: MTI

Rétvári Bence szerint egyértelmű
a jogerős bírósági ítélet és a Csillebérci Szabadidő és Ifjúsági Központnak minél előbb azokat kell szolgálnia, akiket megillet: a fiatalokat.
A politikus az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetséggel és a Fidelitas-szal tartott közös sajtótájékoztatót a szóban forgó terület bejáratánál,
ahol elhangzott, hogy 25 év után
reális lehetőség nyílt a fiatalok számára, hogy visszavegyék, azt, ami
az övék. A magánkörök és az MSZP
háttérbázisának az érdekei uralták az
elmúlt 25 év döntéseit, ennek a bírósági döntéssel vége, a tábor ismét a
magyar állam tulajdona – rögzítette
beszédében a KDNP alelnöke.
A kereszténydemokrata politikus
felidézve a korábbi szlogent, miszerint „az úttörő nem lop, csak szerez”,
emlékeztetett: a rendszerváltás előtt,
az utolsó pillanatban játszották át a
4,5 hektáros ingatlant. A KISZ feloszlatása után ugyanis két hónappal
írták alá azt a szerződést, amellyel
elajándékozták a szabadidőközpontot az utódszervezeteknek – jegyezte meg Rétvári Bence, aki kitért arra
is, hogy ez a szerződés három napon
belül életbe lépett, és a tulajdonjogot
be is jegyezték.

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 –

böző külső körülményekre való hivatkozással igyekeztek hátráltatni,
Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
hogy évekig tudják még a szocialista
kezdetű enciklikája
párthoz ezerellenszállal
különA lelki-szellemi környezetszennyezés
is védekeznikötődő
kell
böző vezetők pénzért hasznosítani a
központot – mondta Rétvári Bence.
Példaként Nagy Nórát említette, aki
korábban szocialista képviselő, az
MSZP elnökségi tagja volt, de felbukkant a zűrös ügyleteknél Nyakó
István volt MSZP-s képviselő, vagy
a most független országgyűlési képviselő, DK-s politikus Varju László
neve is. A pár héttel ezelőtti jogerős
ítélettel nemcsak visszaadták a tábort, hanem rendezték a jogi helyzetet és immár visszajegyezhető a
magyar állam tulajdonjoga az az ingatlan-nyilvántartásba.
A legszerényebb becslések szerint
is 5-10 milliárdos összegtől estek el
a főként rászoruló magyar fiatalok
amiatt, hogy éveken át nem tudtak
ott számukra táborokat szervezni.
Egyszerre 1200-1500 fiatal táborozhatna Csillebércen – mondta.
A sajtótájékoztató végén a
KDNP-alelnöke az ifjúsági szervezetek képviselővel közösen vágott
egy centiméterszalagból, azt jelezmány idején indult el az a jogi ve, várják, hogy a birtokon belül
eljárás, amivel megpróbálták vissza- lévők végrehajtsák a bíróság ítéletét,
szerezni a tulajdonjogot. Az eljárást és a fiatalok minél hamarabb birtokszocialista kormányok idején külön- ba vehessék a tábort.
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 szocialista kormányzás idején
arra játszottak többen, hogy majd
elévül mindenfajta igény, és a határidők lejárnak. Az első Orbán-kor-

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 –

Az Interparlamentáris Unió elnökét
fogadta Semjén Zsolt
Forrás: kdnp.hu

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
november 30-án hivatalában fogadta Saber
Hossain Chowdhury urat, az Interparlamentáris Unió elnökét, aki a megalapításának 120. évfordulóját ünneplő IPU Magyar Nemzeti Csoportjának köszöntésére
látogatott Budapestre. Semjén Zsolt Magyarország kormánya nevében méltatta az
IPU nemzetközi missziójának jelentőségét,
benne a nagy múltú magyar szervezet részvételét, melynek első vezető tisztségviselői
történelmünk neves személyiségei voltak.
A csoport megalakulását Bánffy Dezső
miniszterelnök ösztönözte 1895-ben, az
elnöki tisztet Jókai Mór író, országgyűlési képviselő, a főrendi ház tagja töltötte
be. Az Interparlamentáris Unió ma a világ
167 országának parlamentjét tömörítő genfi
székhelyű parlamenti világszervezet, melynek alapító konferenciáját 1889-ben tartották Párizsban.
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Jelentős lépés a nyugdíjasok átverése ellen

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.

Ügyfélszolgálatot kell fenntartaniuk a jövőben az árubemutatóval egybekötött termékértékesítést folytató vállalkozásoknak, és az ilyen cégek a fogyasztóknak
nem nyújthatnának fogyasztói hitelt - többek között ezt tartalmazza a KDNP csaló termékbemutatók visszaszorítását célzó javaslata, amelyet december elején
fogadott el az Országgyűlés.
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 –

Forrás: kdnp, 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
pápa Laudato si´

2015 elején hirdetett
konzultációt
kezdetű enciklikája
a ellen
KDNP
azkell
időseket átverő és jóhimi környezetszennyezés
is védekezni
szeműségüket kihasználó termékbemutatók ügyében. A nyugdijaspanasz@kdnp.hu címre sokan írtak
akár több éve húzódó vitás ügyeikről, amelyekben közös vonás volt,
hogy egészség felmérésnek vagy
árubemutatónak álcázva csodamatracokat, mágneses kütyüket, vagy
éppen atkátlanító légtisztító berendezéseket vetettek meg irreális
áron hiszékeny, kiszolgáltatott emberekkel. A trükkös csalók visszaéltek azzal, hogy az idős emberek
szinte bármit hajlandóak megtenni
és megvenni egészségük javítása
érdekében. A gyakran több százezer forintos termékek kifizetésére
azonnali hitelt ajánlottak, majd a
vevők, végig gondolva az ajánlatot,
nem tudtak visszalépni a rájuk erőltetett üzlettől.
A nyugdíjaspanasz cím létrehozásának célja nem az volt, hogy
sikerüljön megtalálni azokat a joghézagokat, amelyek a csalásokat lehetővé teszik.
Néhány tipikus módszer, amelyekkel megkeresik és gyakran meg
is találják a nyugdíjasokat:
• termékbemutatók utazással
kombinálva
• egészségügyi állapotfelmérésnek álcázott bemutatók
• nyeremény átvétel vásárláshoz kötve
• Ezek közös jellemzője, hogy
• kihasználják, hogy az egészségért sok mindenre hajlandóak vagyunk, még akár hitel
felvételére is
• azt állítják, hogy egészség
visszaszerzése vagy megőrzése csak az ajánlott termékkel lehetséges
• olyan légkört teremtenek,
hogy a vásárlás visszautasítása kellemetlen vagy megalázó
legyen
• kihasználják, hogy a vásárlók
nem tudják jogaikat alaposan megismerni, „apróbetűs”
szerződéseket íratnak alá velük, nincs felmondási vagy
elállási joguk
– 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 –

A KDNP által benyújtott törvényjavaslatot a képviselők 171 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett fogadták el.A törvényjavaslat nyomán
módosult a kereskedelemről szóló
szabályozás. A változások értelmében az árubemutatóval egybekötött
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termékértékesítést folytató vállalkozások ügyfélszolgálatot lesznek
kötelesek fenntartani, és telefonoselérhetőséget is biztosítaniuk kell.
Ezzel biztosíthatóvá válik, hogy a
fogyasztók élhessenek a gyakorlatban is az elállási jogukkal. Rögzítették, hogy az ügyfélszolgálati
előírások betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.
A gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény úgy változik, hogy
az árubemutatóval egybekötött termékértékesítéshez kapcsolódóan az
ajándék vagy az ajándéksorsolás
reklámja mellett az árengedmény, a
kedvezmény vagy a vagyoni előny
nyújtása is tilos. Jelentős mértékben ugyanis ezen juttatások miatt
népszerű ez az értékesítési forma.
Változik a hitelintézetekről és
pénzügyi vállalkozásról szóló törvény is. Tilos lesz a pénzügyi szolgáltatások (hitel) nyújtása ezen
bemutatókon. A gyakorlat ugyanis
azt mutatja, hogy a fogyasztók általában nem rendelkeznek megfelelő
anyagi erővel a termékbemutatókon
kínált – a hagyományos kereskedelmi forgalomban kapható hasonló jellegű árukhoz képest jelentős
mértékben túlárazott – fogyasztási
cikkek megvásárlásához, ezért a
szervezők fogyasztói hiteleket közvetítenek a részükre.
Rétvári Bence, a KDNP alelnöke
korábban elmondta: míg 2010-ben
228, tavaly 780 írásos panasz érkezett a fogyasztóvédelmi hatósághoz a

megtévesztő termékbemutatók ügyében. Magyarországon iparág épült
ki arra, hogy az időseket becsapva,
megtévesztve, magányosságukat kihasználva olyan termékeket adjanak
el nekik „csillagászati áron”, amelyekre valójában nincs szükségük.
Sokszor hirdetnek ingyenességet is,
de ez sem felel meg a valóságnak, hiszen végül több tízezer vagy százezer
forintot húznak ki a zsebükből.
Januártól kiemelt
ellenőrzésre számíthatnak
a termékbemutatón értékesítők
Januártól a fogyasztóvédelmi hatóság kiemelten ellenőrzi az árubemutatókon értékesítő cégeket,
miután a parlament december 1-jén
elfogadta a kereskedelmi törvény
rájuk vonatkozó módosítását –
mondtaKara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért és fogyasztóvédelemért
felelős államtitkára a módosításokat
bejelentő sajtótájékoztatón.
Az államtitkár három pontban
foglalta össze a szigorítás lényegét:
tilos lesz az árubemutatóval egybekötött termékértékesítéshez kapcsolódó ajándék, árengedmény, vagyoni előny reklámja, kötelező lesz
az ügyfélszolgálat működtetése, és
nem lehet a bemutatókon hitelt kínálni a részvevőknek.
A jövőben nem lehet különlegesnek mondott, valójában egyszerű,
árut csillagászati áron kínálni - így
jellemezte a változást Rétvári Bence,

a KDNP alelnöke, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti
államtitkára, aki kereszténydemokrata országgyűlési képviselőként
egyike volt a törvényjavaslat benyújtóinak. Azt is kiemelte, hogy a parlament ellenszavazat nélkül fogadta el
a kereskedelmi törvény módosításában a szigorításokat.
Fontosnak tartotta, hogy elsősorban a védtelen, naív idős embereket
védi az új törvény. A tisztességtelen
árubemutató szervezők ugyanis a
nyugdíjasokat tartják jó vevőknek,
mivel tőlük könnyen letiltható a felvett hitel törlesztő részlete. Miután a
jövőben a bemutatókon nem lehet hitelt kínálni, ez a veszély megszűnik.
Rétvári Bence úgy vélte, hogy a
tisztességtelen bemutató szervezők
új trükköket eszelnek majd ki, de erre
is reagálni fog a jogalkotás.
A kötelező ügyfélszolgálat létrehozása pedig azért fontos, mivel eddig
is vissza lehetett adni 14 napon belül
az árubemutatón vásárolt árut, de azt
nem volt hol megtenni. Februártól –
miután ez az előírás akkortól hatályos – a visszaadás is lehetővé válik.
A törvénybe – a gazdasági bizottság javaslatára – bekerült az az
előírás, hogy az árubemutató szervezője köteles visszaszállítani a
részvevőket arra a pontra, ahonnan
elindultak. Így nem lehet zsarolni
a részvevőket azzal, hogy ha nem
vásárolnak, akkor ott maradnak a
bemutató színhelyén – indokolta a
bizottság a javaslatát.
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Kezdődik a Márton Áron-emlékév
S-JÚNIUS

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

Márton Áron-emlékévet hirdet a nemzetpolitikai államtitkárság, az idén december 24-én induló és 2016. december 24-én záruló rendezvények között jubileumi konferenciák, rendhagyó történelemórák és fiataloknak szóló vetélkedők egyaránt szerepelnek.
FORRÁS: AA

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

FORRÁS:MTI

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

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

Forrás: MTI
Fotó: Botár Gergely/kormany.hu

Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatónPotápi Árpád nemzetpolitikai
államtitkár elmondta: Márton Áron erdélyi püspök személye nemcsak az erdélyi
katolikusokhoz, hanem minden magyarhoz köthető, és bármely felekezethez tartozó ember példaképe lehet. Az emlékév
azért indul december 24-én, mert akkor
nevezték ki 1938-ban Márton Áront Erdély püspökévé. A programok közül kiemelte: szeretnék, ha augusztus 28-án, a
püspök születésének 120. évfordulóján a
világ összes magyar templomában megemlékeznének Márton Áronról és a déli
harangszó neki is szólna.
Márton Áron (1896-1980) erdélyi
katolikus püspök a magyarság 20.
századi történelmének kiemelkedő
személyisége, az emberi jogok és a
keresztény szeretet következetes, bátor képviselője, aki egyaránt fellépett
a nemzetiszocialista és a kommunista
diktatúrák súlyos igazságtalanságai
ellen. Életműve a vallásszabadság,
az emberi jogok és az erdélyi magyar
közösség érdekei melletti bátor kiállás
példája, amelynek széles körű megismertetése összenemzeti érdek.
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Az emlékév világi fővédnökének
Áder János köztársasági elnököt,
egyházi fővédnökének Jakubinyi
György gyulafehérvári érseket
kérték fel. Az emlékév finanszírozására 80 millió forintot különítettek el - tette hozzá.
Az államtitkár jelezte: a rendezvények koordinálására létrejött
egy programbizottság, amelynek
elnöke Gaal Gergely, tagja Illésy
Mátyás százhalombattai plébános
és Gondi Mátyás, a Pro Patria Ös�szefogás a Kereszténydemokráciáért Egyesület vezetője, az államtitkárság részéről pedig Tóth László
főreferens.
Gaal Gergely kiemelte: Márton
Áron olyan személyiség, aki az
egész keresztény gyökerű európai
civilizáció elé példaképként állítható. Kiemelte: az erdélyi püspök
minden lehetséges alkalommal felemelte szavát a 20. századi diktatúrák ellen, a fiatalok számára is
ikon volt, és a közösségépítést is
fontosnak tartotta. Szeretnék életútját, alakját minél több emberhez
és kiemelten a fiatalokhoz eljuttatni - jelezte.

A Márton Áron Emlékév a történelmi múlt, a huszadik századi
diktatúrák valódi természetének
megismertetését, és általuk a magyar-magyar kapcsolatok, a nemzeti identitás és a nemzeti összetartozás erősítését szolgálják.
A Kormány döntésének Nemzetpolitikai szempontból különös
jelentősége van, hiszen egy olyan
külhoni magyar személyiséget
kíván példaként felmutatni, aki
életének nagy részét, püspöki
tevékenységének egészét kisebbségi sorsban élte, harcolva a román kormányok homogenizáló,
asszimilációs politikájával. Az
emlékév célja, hogy a nemzet
egészével – az anyaországgal, a
többi Kárpát-medencei régióval
és a diaszpóra magyarságával – is
megismertesse az életművet, felhívva a figyelmet az egykori és
mai jogfosztásokra, és az ellenük
kiállás bátor példájára.
Az emlékév keretében a konferenciákon, emlékhangversenyeken
túl a legmodernebb informatikai
és kommunikációs eszközöket is
szeretnék használni, például fiata

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 –

loknak okostelefonokon követhető
vetélkedőket szerveznének. Gaal Gergely a programokat ismertetve kitért
arra, hogy augusztus 28-án Csíkszentdomokoson az ottani egyesülettel együttműködve emlékkonferenciát
tartanak, és szeptember 29-én – Márton Áron halálának évfordulóján –
Gyulafehérváron szintén lesz egy
tanácskozás. Szeretnék a Kárpát-medencei ifjúsági fesztiválokon is megjeleníteni az emlékévet, így jelen lesznek a tervek szerint Tusnádfürdőn is.
Márton Áron személyével, életművének ismertetésével jelenleg is
sok szervezet, személy foglalkozik.
Boldoggá avatási eljárása folyamatban van, szülőfalujában évente konferenciát rendeznek, Kárpát-medence szerte szobrok, emlékművek őrzik
emlékét, közterületek viselik nevét.
Jövőre a krakkói ifjúsági világtalálkozóra az emlékév keretében
fiatalokat utaztatnak ki, és az eseményekkel összefüggésben számítanak a Kőrösi Csoma Sándor
Program és Petőfi Sándor Program
ösztöndíjasaira.
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édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

kapcsolattartás

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

A hagyományokhoz híven a Kereszténydemokrata Néppárt frakciója minden karácsony előtt adományokat ad a rászorulóknak. Az idén a képviselőcsoport
tagjainak felajánlásaiból összeállított ajándékcsomagokat nehéz helyzetben élő családok kapták. A Budapest XIX. kerületében megrendezett ünnepségre olyan
családok érkeztek, akik részt vettek a Katolikus Karitász által meghirdetett „Akarom” modellprogramban.
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 –

Forrás: kdnp, MTI, karitasz.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´
Az „Akarom”kezdetű
programot
a Katolienciklikája
kus
Karitász
indította
el
azzal
a célmi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
lal, hogy a nehéz anyagi helyzetben
élő gyermekes családoknak anyagi,
szociális és mentális segítséget nyújtson. Rövid távon a család szociális
helyzetének javítását szeretnék elérni, hosszú távon a rossz szociális
helyzetből való kilábalást, az anyagi
stabilitás elérését segítik.
A program keretében összesen 100
mélyszegénységben élő családot segítenek komplex szolgáltatásokkal és
anyagi támogatási formákkal annak
érdekében, hogy a résztvevők pénzügyi tudatossága növekedjen, költségvetésük kiegyensúlyozottabbá váljon
és legalább minimális megtakarítást
érjenek el. Kispesten 50 család csatlakozott a három hónapos kurzushoz.
A KDNP kispesti székháza zsúfolásig megtelt az eseményen. Az
összegyűlteket először a Katolikus
Karitász vezetője, Écsy Gábor atyaköszöntötte, aki elmondta, hogy ez
egy állomása az önsegítő programnak, és megköszönte, hogy vállalták
a programban való részvételt, és csatlakoztak a kezdeményezéshez.
A KDNP parlamenti frakciójából
Harrach Péter frakcióvezető, Vejkey
Imre frakcióvezető-helyettes és Szászfalvi László országgyűlési képviselők
adták át a csomagokat. Mint köszöntőjükben mindannyian kiemelték, a
karácsony örömének megéléséhez kívántak hozzájárulni az ajándékkal. A
sok gyereket látva a frakcióvezető köszönetet mondott a szülőknek, amiért
a nehéz körülmények ellenére is vállaltak gyermekeket és tenni próbálnak
helyzetük javításáért.
– 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 –

Tudatos életvezetés
A program sikerességénekfontos
eleme, hogy ezek a családok nehéz
anyagi és szociális helyzetükben
nem csak a segélyeket várják, hanem tudatosan tenni akarnak helyzetük javításáért. A program része
többek között egyfajta életvezetési
tanácsadás, családgondozás, takarékoskodás és anyagi segítségnyújtás
is. Ismeretterjesztő foglalkozásokon
mutatják be számukra a tudatos és
költséghatékony háztartás vezetését
és a takarékoskodást.A fókusz a gyerekeken van, hiszen a szülők azért
küzdenek, hogy felnevelhessék, taníttathassák őket, és egy jobb életet
biztosíthassanak nekik.
Az egyik kitűzött cél, hogy a résztvevő családok javítsanak élet és lakáskörülményeiken, tanulják az öngondos-
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kodás folyamatát és szociális helyzetük
pozitív irányba változzon meg a program során és azt követően. A Karitász munkatársai vállalták a szakmai
felügyeletet, a résztvevők folyamatos
segítését. Nagy hangsúlyt helyeznek a
takarékoskodása is. A minden hónapban igazoltan takarékoskodó családok
a megtakarítási időszak végén úgynevezett kiegészítő támogatást kapnak,
amelynek mértéke a legnagyobb a
havonta juttatott támogatások közül.
A megtakarítást és a kiegészítő támogatást kizárólag a megtakarítók ingatlanjainak komfortjának javítására,
állagmegóvásra vagy az alapvető életvitelhez szükséges háztartási eszköz
vásárlására vagy hitel, díjelmaradás
kifizetésére lehet fordítani.A program
olyan térségekben valósul meg, ahol
nagy számban élnek olyan emberek,
akiknek a társadalmi felzárkóztatása
szükséges. A modellprogramban résztvevő térségek Budapest XIX. kerülete
és Nógrád megye.
Harrach Péter a karácsonyi adományozással kapcsolatban az MTI-nek
elmondta: a program egybevág a párt
szociálpolitikai elképzeléseivel, hiszen alapvetően nem a családok segélyezését célozza, hanem az önerő
és a takarékos szemlélet kialakulását
segíti. Megtanítja a pénzzel gazdálkodni a családokat - emelte ki a frakcióvezető, aki szerint a nehéz helyzet
az anyagiak hiánya mellett kulturális
sajátosságokból is fakadhat. Sokszor
a megfáradt, munkanélküli szülők
nem tudják gazdaságosan, takarékosan forrásaikat felhasználni.
Az ünnepségen a KDNP frakció
tagjainak felajánlásából ötven család
kapott alapvetően élelmiszerekből
összegállított ajándékcsomagot.
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Beszámoló a KDNP Protestáns Műhely elmúlt évi munkájáról, valamint a legutóbbi küldöttgyűlésről

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

Az elmúlt évben számos alkalommal „mutatkozott” meg műhelyünk. A legfontosabb alkalmak, események: 2014 novemberében indultunk Nyíregyházán.
• Budapest, Fasori Evangélikus Gimnázium, 2014. december: „Belülről fejlődő európai ékszerek” c. előadás (Loksa Gábor)
• Páty, 2015. január: A keresztyénüldözés egykori és mai formái
(Dr. Békefy Lajos)
• Budapest, Fasori Evangélikus Gimnázium, 2014. február 24.:
„Magyar diáklány Brazíliából” – Iossi Szabó SarahSofia mesél: Hogyan őrizte meg családja a magyarságát Dél-Amerikában négy nemzedéken át? Továbbá: Zsonda Márk és Dr. Birkás Antal előadása
• Debrecen, 2015. március 2.: Dr. Békefy Lajos előadása (Keresztyénüldözés aktuális helyzete)
• Sárvár, Presbiteri Csapatépítő Tréning (Birkás Antal-Hafenscher Károly)
• Békéscsaba, 2015. március 6-8.: VIII. Határmenti Baptista Karvezetői és Énekkari Kurzus (a KDNP PM aktív szervezői közreműködésével)
• Mosonmagyaróvár, 2015. május 20.: Az ember felelőssége a társadalomban. Lakható marad-e a föld? (Dr. Birkás Antal és Loksa Gábor
előadása)
• Sopron (több alkalom is, köztük Rostoványi professzor előadása!)
• Csákvár, 2015. október 31. (Dr. Birkás Antal), ünnepi – reformációi
– előadás
Forrás: Békefy–Birkás

A KDNP PM országos
konferenciája és küldöttgyűlése
Révfülöp, 2015. november 20-22.
A konferenciát, s a közgyűlést a
konstruktivitás, az aktív részvétel és a
PM történetében hosszú évek óta most
először megvalósult CDU/CSU EAK/
PM munkaközösség rangban harmadik
felelős vezetőjének, Christian Meissner
evangélikus lelkész úrnak, a német PM
szövetségi, azaz országos ügyvezető
igazgatójának jelenlétében a nemzetközi kitekintés jellemezte. Személyében,
hozzászólásaiban, előadásában, majd a
közvetlen megbeszéléseken és beszélgetésekben körvonalazódott a nagy német
testvérpárt és a mi Protestáns Műhelyünk közötti hosszabbtávú együttműködés lehetősége.
Előadásában a német testvér PM 60
éves történetére tekintett vissza, a német politikában évtizedek óta megha-

tározó „C”, azaz a keresztyén alapállás
és közéleti felelősség hangsúlyait vette
sorra. Természetesen és szükségszerűen szólt a migrációval összefüggő
kérdésekről, hangsúlyozva első renden
a német kormány humanitárius elkötelezettségét, s ennek megfelelő szempontok érvényesítését a befogadásnál. De
kitért – tekintettel az akkor még előttünk álló – párizsi klímacsúcs kapcsán
az ökológiai felelősségre, annak pártpolitikai és oktatáspolitikai aktualitásaira. Dr. Békefy Lajossal, a KDNP PM
külügyi titkárával folytatott személyes
megbeszélései során körvonalazódtak
az együttműködés konkrét lehetőségei.
Hazatérése után egy nappal visszajelzett
a külügyi titkárunkon keresztül, s megköszönte a tanulságos konferenciát, a
részvételi lehetőséget, s jelezte: Thomas
Rachel államtitkár, országos elnököt
már hétfőn, november 23-án tájékoztatta benyomásairól, megbeszéléseiről,
és a karlsruhei országos választmányi
ülésen is tájékoztatást adott a kapcso-

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 –

rán Korzenszky Richárd főapát úr tartott egy órás vezetést vendégünknek az
apátságban és a magyar történelemben.
Az esti program keretében Loksa Gábor
meteorológus tartott érdekes és
gyakorMegjelent
Ferenc
pápa Laudato si´
lati szempontokkal megtűzdelt
előadást
kezdetű enciklikája
a klímaváltozás kihívásairól, a lehetséA lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
ges személyes és közösségi védekezés,
illetve megelőzés számos hasznosítható
példájával. Dr. Kappéter István pszichiáter az ISIS katonák pszichológiai
tipizálásról szólt, főként a gyógyszeres
befolyás alatt elkövetett vakmerő, félelatfelvételről, melyen Angela Merkel lemmegvető tetteik összefüggésében.
Dr. Badacsonyi Zoltán PM alelnök
kancellár és több miniszter is részt vett.
Külön kérése volt, hogy adjuk át Sem- vezette a kétnapos konferenciát dr. Birjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek, a kás Antal elnök váratlan baleset miatti
KDNP elnökének köszöntését és sajná- távolmaradása következtében. Az első
latát, hogy rövid személyes találkozásra napon olvasták fel Semjén Zsolt kömost nem kerülhetett sor. Megköszönte szöntő levelét. A közgyűlés jóváhagyta
a lehetőséget, hogy a Parlamentben egy az elnöki beszámolót, ami prezentációs
órás német nyelvű idegenvezetést bizto- formában mutattak be, illetve néhány
sítottak számára, ami megfogalmazása alapszabály módosítást – ez utóbbiak a
helyi szervezeteink megerősítését. Megszerint „nagyon impresszív” volt.
A révfülöpi konferencia többi előadó- határozták a jövő évi programokat, illetja is magas szinten és igen felkészül- ve a külügyi titkár javaslatára felvették a
ten prezentálta előadásait: Christian programba a határon túli magyar, illetve
Meissneren kívül Fekete György, a nemzeti keresztyén vagy néppártokkal a
Magyar Művészeti Akadémia elnöke kapcsolatfelvétel keresését, kiépítve így
szuggesztív módon kapcsolta össze az is a határokon átívelő kereszténydemoképítőművészet inspirációit a politikai rata együttműködés konkrét formáit és
tevékenységgel és felelősséggel. Dr. lehetőségeit. A zárónapon, vasárnap
Békefy Lajos: Merre mégy Európa? – délelőtt ökumenikus istentiszteletre keMigrópa és/vagy Eurábia című előadá- rült sor a révfülöpi evangélikus oktatási
sában behatóan foglalkozott napjaink központ előadójában. Igehirdetéssel dr.
migráns történéseinek a hátterével, a Hafenscher Károly evangélikus lelkész,
bibliai migráció fogalmával, ami erede- miniszteri biztos szolgált, az úrvacsorai
ti jelentésében merőben más volt, mint liturgiát dr. Békefy Lajos református lela Seregek Ura által motivált migráció, kész végezte.
A jelenlévők ellátása, ennek követaz exodus. Felidézte a fogalom jelentésének történelmi tartalmait, el egészen keztében a kötetlen esti beszélgetések
a mai paramigrációs, rátelepülő jellegű tovább erősítették a Műhelyen belüli
katonai lopakodás jelenségéig, a világ- személyes és politikai, hazai és nemzetvallások és kultúrák közötti 21. századi közi kapcsolatokat. Tagjaink a Zemplén
versenyfutás várható hatásait és a le- megyei Goloptól, Debrecenen át, Tatahetséges cselekvési stratégiákat is sorra bányáig, Pátyig, Budapestig, Győrig/
vette. A szombati főnapon mód adódott Sopronig lefedték az ország jelentős
egy tihanyi látogatásra is, melynek so- területeit.
FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

A kereszténydemokraták is szervezetten
vesznek részt az aláírásgyűjtésben
Forrás: Gaal Gergely

2015. november 14-én, szombaton a Kereszténydemokrata Néppárt Országos Központjában került
sor a megyei szervezők aktuális találkozójára, ahol
Gaal Gergely adminisztratív vezető irányításával a
pártszervezéssel kapcsolatos időszerű feladatokat
beszélték meg.
Az összejövetel elején Harsányi Lászlóné gazdasági vezető a helyi és megyei szervezetek elszámolási rendjéről és egyéb, a szabályszerű gazdasági
működéshez kapcsolódó technikai kérdésekről tartott tájékoztatást.
A találkozó fő témája a kötelező betelepítési
kvóta bevezetése elleni aláírásgyűjtésben való
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részvétel volt. Hargitai János ügyvezető alelnök iránymutatása alapján, a szoros szövetségesi
együttműködés jegyében a kereszténydemokrata
aktivisták is szervezetten segítik az aláírásgyűjtést
kezdeményező Fidesz munkáját.
A szervezők megismerték továbbá egy biztonságos belső kommunikációs rendszer, az úgynevezett CAP működését is. Ezentúl a KDNP központ
és a megyei szervezők közötti kommunikáció ennek a rendszernek a segítségével zajlik majd.
A baráti légkörben lezajlott, jó hangulatú és hatékony eszmecserén a megyei szervezők egymás
számára is kölcsönösen átadták szervezési tapasztalataikat, és lehetőség volt a felmerült kérdések
megvitatására is.
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„Ha nincs biztonság, akkor nincsen semmi”

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
kapcsolattartás

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

Forrás:
aaa NépA Kereszténydemokrata
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 –

– Valamiféle beteljesülést jelent
az ön számára a megbízatás?
– Nem így fogalmaznék.
A munMegjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kám, a befektetett
energiám
megtékezdetű enciklikája
rüléseként
élem
meg
a
feladatot.
A
mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
NATO-ban végzett munkám alatt,
illetve a politikai tevékenységem
során igen sok ismeretet, tapasztalatot gyűjtöttem. Ezek és a Zrínyi Ilona katonai doktori iskolában eltöltött
idő, talán mind-mind hasznosíthatóak a haza számára. Azt vallom,
amire tanítottak: mindent adjunk
oda a hazánknak! Tudást, tapasztalatot, kitartást, erőt, ki-ki azt, amivel
rendelkezik, amire éppen szükség
mutatkozik. Természetesen úgy is
leéltem volna az életemet, hogy ha
nem lett volna belőlem honvédelmi
miniszter. A céljaimat, a beteljesülést nem ekként határozom meg.

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 –

– Nem is pozícióként gondoltam,
sokkal inkább úgy, mint mikor
valaki megkapja azon terület tevékeny alakításának lehetőségét,
amelyet régóta a magáénak érez...
– 1990–1992 tájékán, a nagy általános politikai értékek között
való eligazodás időszakában, azért
választottam a biztonságpolitikát,
mert úgy gondoltam, az egyén, a
családok és a haza számára a biztonság mindig is a legfontosabb értékek
egyike lesz. Ha nincs biztonság, akkor nincsen semmi: nincs egészség,
nincs oktatáspolitika, nem működik
a gazdaság. Az élet legalapvetőbb
feltétele a biztonság. Nem véletlen,
hogy folyton vágyakozunk utána.
Számomra a küzdősportoktól egyenes út vezetett idáig, hiszen azok is,
akárcsak a honvédelem tudománya
az ember biztonságra való törekvéséből fakad. Filozófiájuk: ne keresd
a bajt, de ha jön, akkor legyél képes
önmagad és embertársaid megvédésére. Az erre való képességet mindkettő szerint a folyamatos gyakorlás,
önmagunk állandó fejlesztése adja.
– Ugorjunk vissza kicsit az időben: augusztus vége van, folyik a
déli határon a kerítés építése, és
jön a hír, hogy Simicskó István
lesz az új honvédelmi miniszter.
Mi volt az első gondolata?
– Mit kell tennem? Ez vetődött fel
bennem először, majd másodszor és
harmadszor… A miniszterelnökkel
folytatott első beszélgetés során a
kerítésépítés sebessége, a gyors cselekvés fontossága volt a téma. Ez
pedig nyílván csakis akkor lehetséges, ha minden anyag, minden eszköz, és ami a legfontosabb, a kellő
számú és elszántságú ember a ren-
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delkezésünkre áll. Azonnal leültem a honvédség
vezérkari
főnökével,
átbeszéltük a helyzetet
és kértem, hogy minden
laktanyából,
minden
mozgósítható
katonát
vezényeljen a helyszínre.
Egy héten belül 4700 katona lent volt a határon.
Ezzel párhuzamosan elrendeltünk egy olyan felkészítő gyakorlatot, ami
már a kerítés megépítését követően az élőerős
védelemre, köznapi nyelven a járőrözésre, a rendőrséggel való együttműködésre vonatkozott.
Mivel láttuk a nyitottságot és a hasonló látásmódot a válság, illetve a
válság kezelését illetően a V4-ek országainál,
felvettük a kapcsolatot
a kollégákkal. Közös
hadgyakorlatot indítottunk, a Balaton 2015-öt,
amelyre katonák, rendőrök érkeztek Csehországból, Szlovákiából és
Lengyelországból. Tehát
egyszerre történt egy
komoly fizikai munkát
igénylő feladat-végrehajtás, a kerítés megépítése,
ezzel együtt pedig párhuzamosan a megfelelő
erőknek a felkészítése,
hogy a jogszabályi környezet szeptember 15-i
megváltozásakor azon nyomban el
tudjuk végezni a ránk váró feladatot.
– Ha 2018 februárjában a következő országgyűlési választások
előtt számba veszi majd minisztersége három évét, mit szeretne látni
és mondani? Mivel lenne elégedett?
– Több célkitűzésem van. Az
egyik legfontosabb, hogy tartalékos
rendszerünket területvédelmi szempontok alapján szervezzük újjá. Ma
ugyanis egy központi rendszer van.
Azt mindenki tudja, hogy az ember egy territoriális lény, magyarul
olyan, akinek az életében a területe,
a környezete kiemelten fontos szerepet játszik. Fontos a lakásunk, a
kertünk, az utcánk, ami azt jelenti,
hogy az embernek erősebb a védelmi képessége meg a hozzáállása is,
ha a saját házát, saját családját, saját
faluját, közösségét kell megvédenie.
Ha egy távolabb eső terület védelméről van szó, idegen emberekről,
akkor ez a képesség csökken. Éppen
ezért célszerű volna erre az alapvető tulajdonságra építkezni. Második
legfontosabb dolognak a fiatalok

felé való nyitást tekintem. Az elmúlt
öt évben ez sajnos nem sikerült, sőt
a volt szerződéses állományt sem
sikerült visszahozni tartalékos katonának, pedig ők éveket, akár öt-tíz
évet is leszolgáltak a honvédségnél.
Őket nem szabad „veszni hagyni”,
vissza kell hozni és bekapcsolni őket
a honvédelem ügyébe. Ehhez szükség van motivációs elemekre. Ha
valaki ma önkéntes alapon azt kérné, hogy ő szeretne katonai kiképzésben részesülni, mert önkéntesként a hazáját, a közösségét szeretné
szolgálni, nos erre nem vagyunk
fölkészülve. Ezen föltétlenül változtatnunk kell, és szükség lesz hozzá
jól felkészült kiképző emberekre,
ugyanis nem mindegy ki a tanító,
ki a mester, kire figyelünk, ki az,
akit követünk. Ez kulcsfontosságú
az életünkben, hiszen nem pusztán
alaki, fegyverhasználati ismereteket kell oktatni, hanem ennél jóval
többet: erényeket, mint a bátorság,
akarat, fegyelem, bajtársiasság vagy
a nehéz döntésekre való képesség.
Egy hadsereg ereje mindig a katonák
szellemiségében, lelki erejében rejlik. A legmodernebb technikát is oda

lehet adni egy csapatnak, ha nincsen
rendben az értékrendjük, szellemiségük, akkor baj lesz. A legelső forró
helyzetben eldobják a puskát, vagy
hátrahagyják bajba került társukat.
Magyarországnak szüksége van egy
ütőképes haderőre és egy jól képzett,
jó képességekkel megáldott, jól megszervezett tartalékos erőre. Ennek az
eléréséhez nemzetivé kell tennünk a
honvédelem ügyét. 2018-ban akkor
lennék elégedett, ha ehhez a célhoz
közelebb volnánk, mint a mai napon.
Ehhez folyamatosan dolgozni kell,
és a meglévő állománynak nagyobb
megbecsülésben kell részesülnie, ehhez szükségeltetne illetményemelés,
de több emberség, odafigyelés, és
elismerés is. Növelni kellene továbbá a katonai kutatások presztízsét,
vonzóbbá kellene tenni a katonai hivatást, például a sporton keresztül,
ami sok szempontból hasonló lelkületet és beállítottságot igényel, mint a
honvédelem, illetve a pályaválasztási
orientációban sokkal aktívabb jelenlét szükségeltetik, hogy minél többen
jöjjenek a fiatalok: akár tartalékos,
akár hivatásos katonának, hiszen ez
egy nemes pálya, tele kihívásokkal.
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség és a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) üdvözli, hogy 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve lesz –
többek között ezt tartalmazza az a nyilatkozat, amelyet közös budapesti elnökségi ülésükön december 4-én fogadtak el. A két ifjúsági szervezet tanácskozásán a résztvevőket köszöntötte Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
FORRÁS: AA

Forrás: kdnp.hu, MTI

mányzati és parlamenti választás
fényében kiemelten fontosnak tartMegjelenthogy
Ferenc
ják a fiatalokban tudatosítani,
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája
a közélet róluk is szól. Üdvözölnek
és támogatnak
minden
olyan kezdeA lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is
védekezni kell
ményezést, amely erősíti a fiatalok
részvételét mind az országos, mind
a helyi politikában és arra buzdítják
a magyar fiatalok, hogy részvételükkel az erős magyar érdekképviselet
megteremtését és megtartását támogassák.
Szilágyi Péter, a Miniszterelnökfiatal vállalkozók között – mondta, és ség Nemzetpolitikai Államtitkárkitért művészeti csereprogram elindí- ságának kabinetfőnöke az együttes
tására, valamint az Erdélyben tanuló ülésről az MTI-nek kiemelte, hogy az
magyarországi egyetemisták és a Bu- összefogásra, együttműködésre való
dapesten tanuló erdélyi egyetemisták törekvések mindig üdvözlendők, még
érdekképviseletének erősítésére.
inkább így van ez, ha azok az anyaSzorgalmazzák egy kolozsvári ország és a külhoni nemzettársak
helyszínű Ifjúsági Központ kialakítá- egy-egy intézménye vagy szervezete
sát, inkubátor jelleggel.
között valósulnak meg. HangsúlyozKérik az illetékes szerveket és ha- ta, hogy az Ifjúsági Kereszténydetóságokat, hogy tegyék lehetővé és mokrata Szövetség és a Magyar Ifjúelérhetővé Erdélyben is a magyar sági Értekezlet két olyan szervezet,
nyelvű sportközvetítéseket. Kitért melyeknek a mindenkori magyar
arra is, az ülésen Semjén Zsolt jelez- kormány hálával tartozik, mert tevéte, a kormány kész székelyföldi jég- kenységükkel, üzenetükkel a társacsarnokok építését támogatni.
dalomnak azt a rétegét szólítják meg,
Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke amelynek kezében nemzetünk jövője
közölte: a jövő évi romániai önkor- van: a fiatalokat.
FORRÁS:MTI

Nacsa Lőrinc, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke
elmondta: a nyilatkozatban rögzítették, fontosnak tartják az anyanyelv
és a kultúra megőrzését, valamint,
hogy a magyar fiatalok az elcsatolt
nemzetrészeken, a szórványban és a
diaszpórában is helyben próbáljanak
boldogulni, megőrizve magyarságukat és nemzeti identitásukat.
Álláspontjuk szerint erős Magyarország és erős magyar nemzet elképzelhetetlen erős magyar gazdaság
nélkül, amihez viszont szükség van
aktív és sikeres magyar fiatalokra.
Ennek érdekében támogatnak minden olyan kezdeményezést, amely
elősegíti a fiatalok munkához jutását.
Kiemelten fontosnak tartják a munkahelyvédelmi és a munkahely-teremtési, szakképzési és a fiatalok
vállalkozóvá válását segítő programokat.
Üdvözölik a Magyar Állandó Értekezlet azon döntését, hogy a 2016-os
évet a külhoni fiatal magyar vállalkozók évévé nyilvánította.
Kifejezték azon szándékunkat
is, hogy jövő év folyamán közösen

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

szervezett tematikus programokkal
(konferenciák, képzések, tapasztalatcserék), valamint az értékteremtő példaképeket bemutató „Sikeres
fiatalok” programmal csatlakozni kívánnak a kezdeményezéshez.
Szorgalmazzák a kereskedelmi
kapcsolatok erősítését erdélyi és
anyaországi fiatal vállalkozók között.
Fontosnak tartják a Magyarországon
bevált üzleti modellek Erdélyben való
gyakorlatba ültetésének támogatását,
ezen keresztül is erősítve a munkahelyteremtés fontosságát és lehetőségét,
ugyanakkor a szülőföldön való boldogulást. Kezdeményezik különböző
csereprogramok kialakítását specifikus területeken dolgozó fiatalok és

A baloldal 25 éves korrupciós múlttal „büszkélkedhet”
Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője szerint a csillebérci volt úttörőtábor ügye is azt
mutatja, hogy a baloldal már 25 éve megkezdte korrupciós tevékenységét. A kereszténydemokrata
politikus a korrupcióellenes világnapon, december 9-én tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett
arra, hogy az ellenzék negyedszázada tele van korrupciós ügyekkel.
Forrás: kdnp.hu, MTI

A kereszténydemokrata politikus példaként a
szocialista Simon Gábor ügyét, a volt honvédelmi
miniszter, Juhász Ferenc ellen közelmúltban született jogerős bírósági ítéletet, a józsefvárosi feketekasszát, illetve a Jobbikot érintő Kovács Béla
ügyét említette.
Hollik István szerint újabb kérdések merültek
fel a csillebérci tábor területén található vadászház
ügyében, a kisebbik kormánypárt Varju Lászlótól,
a Demokratikus Koalíció színeiben politizáló, független országgyűlési képviselőtől vár választ. Kifejtette: a csillebérci tábor területén található vadászház rendkívül nyomott áron került a Bau-Bérc
Kft.-hez, amelynek két tulajdonosa volt: a Magyar
Úttörőszövetség elnökének rokona, illetve egy kínai üzletember. Utóbbinak kézbesítési megbízottja
Varju László hozzátartozója volt.
Hollik István szerint ennek ismeretében fel kell
tenni a kérdést Varju Lászlónak, a kínai üzletember nem csak a strómanja volt-e, és ha igen, mi történt a bevétellel, ami a céghez érkezett, szerepelt-e
DK-s politikus vagyonnyilatkozatában.
Ma is aktív baloldali politikusok a saját érdekeltségi körüknek játszották át Csillebércet és a vadászházat, amely bár 98 millió forintot ért, de csupán 14 millióért szerezte meg a cég – jelentette ki.
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A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

Nacsa Lőrinc, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke úgy fogalmazott: azzal, hogy
a szocialisták privatizálták a tábort, a gyermekek
ellen követtek el bűnt. Zsákmánynak, szocialista
kifizetőhelynek tekintették a tábort, és ahelyett,
hogy a fiataloknak adták volna, saját céljaikra
használták – tette hozzá.

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 –

Párizs: utolsó lehetőség
Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség
(IKSZ) felhívja a figyelmet a párizsi klímacsúcsra (COP21), mert ez a konferencia rólunk szól.
Többször elmondtuk, hogy a természet és a környezetvédelem nem magánügy, hanem az egyik
legfontosabb közügy.
Ha a jelenlegi mértékű szén-dioxid kibocsátás
változatlan marad, annak ma már tudományosan
alátámasztott következménye, hogy a klímaváltozás a most középkorú és a fiatal generáció
életére biztosan hatással lesz. A klímacsúcs sikeressége Magyarországon nem fog múlni: példaértékűen teljesítjük a Kiotói Jegyzőkönyvben
foglaltakat és az európai uniós vállalásokat is,
Áder János köztársasági elnök úr pedig többször
is bizonyította elkötelezettségét. Bízunk abban,
hogy sikerül a világ országainak most először
globális klímavédelmi egyezményt aláírni annak érdekében, hogy a Föld légkörének ember
okozta felmelegedését lassítsuk, illetve megállítsuk. Ennek érdekében csatlakoztunk korábban
az Élő Bolygónk kezdeményezéshez is. Fiatal
kereszténydemokrataként a környezettudatosságot alapvető értéknek tekintjük, a teremtett világ
és a saját jövőnk védelme érdekében.
Budapest, 2015. november 30.
Nacsa Lőrinc, az IKSZ elnöke,
Éhmann Róbert,
az IKSZ Környezet és
Energia munkacsoportja
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édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

kapcsolattartás

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

4 pályázati kiírás, 104 beérkezett pályamunka, 16 boldog pályadíj tulajdonos, 3 színvonalas konferencia, egy kész és egy szerkesztés alatt álló módszertani kézikönyv pedagógusok számára. Ez az alapítvány Tanári Kerekasztalának 2 éves mérlege a pedagógus kollégákkal való párbeszéd terén. És akkor még nem
beszéltünk középiskolásoknak szóló társadalomismereti versenyünkről, az Online Demokrácia Activity-ről, aminek idén már a 3. szériája fut, csapatai december
elején a finisbe értek, a december 5-i budapesti döntőn eldőlt, kik utazhatnak velünk Brüsszelbe. Mind a diákokkal, mind a pedagógusokkal való kapcsolattartást
egyformán fontosnak tartva képviseljük programjaink közös szervező célját: a fiatalok társadalmi szerepekre való felkészítését. A két projekt között a különbség
Megjelent Ferenc
csupán annyi, hogy
egyikben
megmutatjuk, hogyan tanítunk mi, míg a másikban arra kérjük a pedagógusokat, ők osszák meg velünk jó gyakorlataikat.
pápa az
Laudato
si´

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 –

kezdetű enciklikája

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

Novemberben minden eddiginél több, összesen 35
pályamunka érkezett be a Barankovics István Alapítvány meghirdetett pályázatára. A Tanári Kerekasztal
ezúton is köszöni az együttműködést és az igen magas
színvonalú dolgozatokba befektetett munkát! Pályázati
kiírásunkban óra- és projektterveket kértünk a fiatalok
felnőtt szerepekre való felkészítésének témájában és a
beküldött anyagok értékelésének lezárultakor bátran
állíthatjuk, számtalan kitűnő ötlettel gazdagodtunk
ebben a pályázati körben is. Reméljük, az eddigiekhez
hasonlóan, mielőbb lesz alkalmunk közreadni és terjeszteni a most megismert jó gyakorlatokat is!

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 –

Összkép és felmerülő gondolatok
Az idei mezőny, mint ahogyan már megszokhattuk
igen változatos képet mutatott: 17 projekt, iskolai program és tématerv mellett, 15 óraterv érkezett be, míg a
fennmaradó 3 fő az egyéb kategóriában pályázott. Tematikai szempontból – őszinte örömünkre – többségében voltak a fiatalok életében valóban releváns kérdéseket tárgyaló társadalomismereti, etikai, vagy épp
a személyiségfejlesztéshez, az attitűd-, viselkedés- és
mentalitáskultúra formálásához kapcsolódó témák. Kitűnő megoldásokat kaptunk a történelem és állampolgári ismeretek tantárgy, valamint az irodalom és nyelvi
órákba integrált társadalomismeret oktatásra, de több
példa volt a non-formális oktatás keretei között megvalósuló foglalkozásokra is.
A szűkebb értelemben vett politikai- állampolgári
kultúra formálására és a közéleti szerepfelfogások, a
cselekvő állampolgári mentalitáskultúra alakítására irányuló pedagógiai stratégiák, kevés kivételtől eltekintve,
továbbra is tabutémának számítanak pályázóink körében. Így van ez annak ellenére, hogy az állampolgári
ismeretek a történelem tárgy része lett és az érettségi
mintafeladatok között is sokasodnak a politikai rendszer ismeretére vonatkozó kérdések. A cselekvő állampolgárság eszközrendszerének megismertetése

és a civil technikák gyakoroltatása – mi legalábbis
úgy véljük – ugyanúgy fontos eleme a felnőtt életre
felkészítésnek, mint például az illemszabályok ismerete, a helyes nyelvi viselkedés, vagy a környezetvédelmi elkötelezettség formálása. Ez utóbbiak összehasonlíthatatlanul népszerűbbek a tanárok körében.
Többször előkerült viszont a pályamunkákban a diktatúra-demokrácia természetrajzának, a két politikai
berendezkedés működési elveinek összehasonlítására
való igény. Ismerve a fiatalok politikai kultúrájára vonatkozó kutatási eredményeket, a demokrácia deficit
szomorú jelenségeit, csak bátorítani tudjuk ezeket a
kezdeményezéseket. A politika érzékeny területek
közül pályázóink érdeklődésének fókuszában a kisebbségekhez való viszony alakításának szándéka állt,
amelyet jellemzően az etika/erkölcstan órák keretébe
illesztettek. A diszkrimináció visszaszorítására, a
társadalmi befogadást segítő attitűdök formálására,
a társadalmi kohézió erősítésére 8 óratervben, illetve
projektben találtunk példát. Ezek közül kettő is volt,
amely kifejezetten a roma nemzetiség társadalmi integrációjának az iskola eszközeivel történő támogatását célozta, míg általánosságban, például emberi jogi
megközelítésben, vagy a másság elfogadásának szempontjából közelített a témához. Különleges megközelítésekkel is találkozott a zsűri: ezek közé tartozik az
az óraterv, amelyben a mélyszegénységben élő gyermekek szegénységgel kapcsolatos szorongásainak feldolgozására vállalkozott a pedagógus szerző, vagy az
az első osztályos hittan óra, amelyen a kisiskolásokat
tanító a társadalmi szolidaritás értékeinek megalapozását jelölte meg fejlesztési célként.

A legjobbnak ítélt pályamunkák között a döntés végső soron a téma fiatalok életében játszott relevanciája,
társadalmi fontossága, az alapítvány tanári kerekasztalának célkitűzései és a pedagógiai megközelítések
korszerűsége alapján történt. Most azok munkáját tudjuk csak jutalmazni, akik a fent jelzett szakmai szempontból kiváló csoportból ezeknek a kritériumoknak is
a legkiemelkedőbben megfeleltek. A többieknek munkájuk szimbolikus elismeréseként az „Így tanítom 4.0”
kötetben történő publikációt és a Tanári Kerekasztal november 28-i konferenciáján való előadást.
Díjazottak:
I. díj:
Dénesné Szak Andrea: Mindannyian (m)
Ások vagyunk. Virtuális utazás önmagunk és
mások megismerése felé
Hunyadi János Általános Iskola, Kaposmérő
II. díj:
Ramasz Vanda: Az új generáció életében
releváns erkölcsi kérdések feldolgozása a Pál
utcai fiúk c. regény értelmezése során
Laschober Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Ajka
III. díj:
Perjésiné Kiss Rita: Gazdagok és szegények,
avagy szerencsés-e a szerepcsere?
Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskola
A pályázók innovatív tevékenységéhez gratulálunk és nevelői munkájukhoz sok sikert
kívánunk!
Kiss Mária Rita – Rácz Krisztina
BIA Tanári Kerekasztal

Odatettük! Irány Brüsszel!
December 5-én a Szent Margit Gimnáziumban megtartott facetoface döntővel lezárult a Barankovics István Alapítvány Tanári Kerekasztalának több
mint három hónapja indult kreatív társadalomismereti versenye, az „Online Demokrácia Activity 3.0”. Mint a név is jelzi, a nagy sikerű versenynek az
idei már a harmadik szériája volt, ami azt jelenti, hogy már több mint 400 diák és 70 mentor játszott velünk.
A játékos csapatverseny hagyományosan két szakaszra tagolódik:
3 hónapon keresztül zajlik az online
szakasz a BIA teddoda.hu(link is external) portálján keresztül, sok-sok
kreatív feladattal, aminek megoldásait
saját csapatoldalaikra töltik fel a játékosok. Ezt követi a facetoface döntő,
ahol már a mentorok és az iskolai közösségek segítsége nélkül kell helytállniuk a legjobb csapatoknak. Az idei
online feladatok a közösségszervezés,
a szubszidiaritás és a szolidaritás értékei köré szerveződtek és elsősorban a
helyi társadalom kérdéseit, valamint a
médiával való kapcsolattartást állították a középpontba.
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Az első modul nyertes továbbjutói a következő csapatok voltak:
Wehave a dream (Budapest), A demokrácia oszlopai (Nyíregyháza),
Olümposz (Nyíregyháza), Első az
egyenlők között (Eger), Az öt demoGrácia (Budapest)
Szokásaink szerint idén is lehetőséget adtunk arra, hogy egy csapatot
a versenyt nyomon követő közönség
szavazzon be a döntőbe. A közönségszavazás nyertese ezúttal a budapesti
Sztehlo Gábor Gimnázium Talentumok csapata lett, akiket támogatóik
215 szavazattal juttattak tovább.
A kimagasló eredményeket produkáló 5+1 csapatnak a prezentá-

ciók készítésében, a disputázásban
és a kisebbségekkel kapcsolatos
kérdések ismeretében kellett ös�szemérnie tudását. Értelemszerűen
ebben a szakaszban már komolyabb
szerephez jutott az elméleti háttértudás mellett a jó kommunikációs,
előadói és a gyors reakciókészségek, a jó kérdezéstechnika és az
ODA-ból kimaradhatatlan kreativitás. Az első feladatban a csapatoknak egy helyi probléma megoldását
célzó projektet kellett bemutatniuk
komplett cselekvési tervvel. A második feladat keretében egy mini
disputa versenyt szerveztünk. Az
ún. Villám-Popper vita tételmon-

data, amin a csapatoknak vitatkozniuk kellett a következő volt: „Magyarországon a választásokon való
részvétel legyen kötelező”.
Az ODA 3.0 Brüsszelbe utazó
nyertesei: Megosztott első helyezést ért el: az egri Szilágyi Erzsébet
Gimnázium „Első az egyenlők között” csapata, Mentor: Vargáné Havasi Judit és a budapesti II. kerületi
Klebersberg Kunó Általános Iskola
és Gimnázium „Wehave a dream”
csapata, Mentor: Matusné Németh
Eszter. Harmadik helyezett: A nyíregyházi Bethlen Gábor Gimnázium
„Demokrácia oszlopai” csapata,
Mentor: Simon Miklós.
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H AZÁNK
AZÁN
Védenünk kell a keresztény civilizációt!

Rendezvények

S-JÚNIUS

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

Kedves kereszténydemokrata barátaim!
Olyan problémával szembesült 2015-ben Európa és a
világ, amely – ha nem figyelünk – alapjaiban változtathatja meg az életformánkat. A modernkori népvándorlásban emberek tízmilliói kerekedtek/kerekednek fel és
indultak el az identitásában meggyengült Európa felé,
ahol akadnak számosan olyanok, akik ezt nemhogy veszélyesnek, egyenesen kívánatosnak tartják, mondván az
öreg kontinens demográfiai helyzetére megoldás lehet a
betelepítés. Figyelnünk kell, mert ha most hibázunk, az
a gyermekeink, unokáink életét is döntően befolyásolja
majd.
Keresztény pártként, keresztény politikusként két
szempontunk lehet a jelenség kapcsán. Az életét védő,
menekülő embert segítenünk kell, menedéket kell számára nyújtanunk. A illegális gazdasági migránsok tömegével szemben viszont meg kell védenünk magunkat,

FORRÁS: AA

meg kell védeni a keresztény civilizációt, ellenkező esetben vége lesz a ma ismert Európának, vége lesz Schuman,
Adenauer és De Gasperi örökségének. Magyarország – a
támadások ellenére – megtette a kötelességét, megvédte
az Európai Unió határának ráeső részét, és ezt fogja
ten- környezetszennyezés ellen is védekezni kell
A lelki-szellemi
ni ezután is. Hisszük, hogy a problémáinkra megoldást a
kereszténydemokrata politika jelent, amely a családok és a
keresztény identitás megerősítésében látja Európa jövőjét.
Ehhez jelen pillanatban hit, elszántság és a gyakorta méltánytalan támadások elviseléséhez türelem kell.
Ezekhez kívánok nektek sok erőt és áldott, eredményekben gazdag, boldog új esztendőt!
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 –

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

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 –

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes
a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke

Eckhardt Sándor: Nép és politikai élet (részlet)
Forrás: hazánk, 1947 szeptember 12.

De az élet többet kíván az egyszerű szavazásnál. Nem elég, ha
ösztönösen igent mondunk, amikor
kérdezik: velünk jösz-e? Mert akik
a kérdést feltették, nem pásztorok
akarnak lenni, nem egyszerűen hajtani akarnak engedelmes birkákat
hanem közös munkára szólítanak,
amiben mindenkinek részt kell venni. A közös munka közös program
kidolgozásából, átéléséből, megemésztéséből áll, életünket, igényeinket hozzá kell szabnunk, át kell
alakulnunk. Keresztény embernek,
mindig, minden időben újjá kell
születnie, ha élni akar: ha kell, még
szenvedés árán is. Ehhez már régi
idők óta hozzászokhatott. Ha pedig
nem szokott hozzá, még mindig nem
eléggé keresztény.
Programunk tehát mindaddig üres
szólamhalmaz marad, míg a tömegek túl nem jutnak a tétlen helyeslésen, míg szervezeteiken és szervezeteinken át tevőleges részt nem
vesznek a párt életében.
Erre nemcsak az kötelez, hogy a
keresztény állameszme szolgálatába
álltunk, hanem az is, hogy pártunk
nevében benne van a „demokrata”
jelző is. Aki ezt a szót nem veszi komolyan, nem tartozik lelkileg hozzánk. A mi értelmezé¬sünkben vett
demokrácia alapfeltétele, hogy kiki
a maga részéről felelősséget vállal,
részt vesz a politikai életben, még
ha akármilyen szűk körben is, összhangba hozza saját akaratát, életét a
pártja által hirdetett eszmékkel.
A párt központja, vezetői hozzák
ezeket az eszméket nagy általánosságban. Hozzák elsősorban a sajtó útján. Most még csak egy héten
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egyszer, majd rövidesen mindennap.
Erre a sajtó útján nevelt közvéleményre minden politikai pártnak
szüksége van.
De ez még nem az igazi politikai
élet Tudjuk, hogy a sajtó is csak
egyoldalú nevelő eszköz és hogy
mennyire vissza lehet élni vele. Igazi életet csak a vezetők és tömegek

műhely emberétől. Ifjúsági csoportok, meglett emberek, asszonyok,
lányok, munkások és szakemberek
megtalálják helyüket ebben a nagy
önnevelő munkában.
Amelyik párt ezt a belső kiépítést
nem végzi el, készüljön el a kimúlásra. A politikában nem egyszerűen
a tömegek számítanak, hanem a tu-

„Programunk tehát mindaddig üres
szólamhalmaz marad, míg
a tömegek túl nem jutnak a tétlen
helyeslésen, míg szervezeteiken
és szervezeteinken át tevőleges részt
nem vesznek a párt életében.”
közötti közvetlen kapcsolat, eszmecsere vihet be a politikába.
Ezért indulnak meg majd a pártszervezetek útján szervezett pártiskolák, párttanfolyamok. A meggyőzés és meggyőződés itt már nem
csak úgy szórakozottan folyik, mint
újságolvasás közben. Itt segítségünkre lesznek majd az újjáalakított
népi egyesületek, melyeknek újra
bele kell kapcsolódniok a magyar
demokrácia vérkeringésébe.
Itt melegszik majd össze, paraszt,
munkás és értelmiségi, város és
falu, a vita és megbeszélés életet
adó hevében. Itt szűnik majd meg,
reméljük, az a hézag, mely még ma
is olyan nagyon elválasztja az értelmiségi embert a föld és gyár, a

datos, tevékeny, nagy szervezetek,
amelyek ismerik céljukat és nincsenek kitéve annak, hogy egy-egy erőpróba elsöpri őket vagy a tömegeket
jellemző kedély-hullámzás másfelésodorja.
A magyar demokrácia – nem győzik eleget mondani – még igen fiatal
mozgalom és ami két év óta történt,
bizony nem alkalmas arra, hogy
túlságosan megkedveltesse. Mi legszentebb feladatunknak tekintjük,
bogy tömegeinket beve¬zessük a
társadalmi, politikai és gazdasági
szabadságon alapuló demokrácia
elveibe. Itt most már az a nehézségünk is lesz, hogy előbb meg’ kell
erősítenünk a tömegek megingott
bizalmát a demokrácia szóval szem-

ben, melyet sok minden kiforgatott
igazi jelentőségéből és hozzá kell
segítenünk annak a tudatához, hogy
a demokrácia titkának kulcsa önmagában rejlik.
Ez a mi nevelési programunk első
és legfontosabb feladata. Aztán következnek programunk egyes, pontjainak tudatosítása, így elsősorban
a politikai és gazdasági önállóság
feltételeinek megbeszélése, melynek
a mi pártunkban mindenkor keresztény értelemben vett szabad lelki
élet légkörében kell folynia.
Szép eszméink: mint amilyenek
a tisztes közerkölcs érvényesítése,
az Isten előtti egyenlőség elveinek
gyakorlása, a kisemberek szabad
életének feltételeit biztosító intézmények megteremtése, a védekezés az Állam-Moloch ellen, mely a
messzeségből mindent fel akar falni
stb. sth., csak akkor válnak megvalósíthatóvá, ha mindenki részt vesz
valami módon az ilyen szellemű
pártéletben, ami tulajdonképpen
nem más. mint a szeretet, az összefogás szellemének érvényesítése.
Meg kell szoknunk azt, hogy nem
az a fontos, hogy pártunk ellenzéki,
mint inkább azt, hogy belső életünket programunk pozitív szellemében
kiépítsük. Nem vagyunk és nem is
szabad lennünk anti-ezek vagy anti-azok, hanem a keresztény állameszme alkotó munkásai. Aki csak
negatívumot hoz, akit csak a tagadás és a gyűlölet fűt, az nem való
soraink közé. Mi azt hisszük, hogy
a szeretet jobban hódít, mert alkotásaival imponál, mint a gyűlöletben
fogant harc. Ha nem így gondolkoznánk, nem volnánk keresztények. És
akkor sem, ha nem bíznánk a végső
győzelemben.

2015.12.15. 21:22:41

AZÁN

ág

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
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?
Forrás:
marker
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 –

Minden út Rómába vezet, tartja
a mondás, amit ha az elmúlt hétre,
Megjelent Ferenc
hetekre, hónapokra
kívánnánk vopápa Laudato si´
kezdetű enciklikája
natkoztatni, akkor
így hangoznék:
mi környezetszennyezés ellen
is védekezniút,
kell minden gondolkodás a
minden
nemzetállamhoz vezet. Népességfogyás, migráció, a klímaváltozás
apokaliptikus képei, világpolgárok, kozmopolita közösség, a
tudományos kutatásokkal együtt
járó filozófiai, pszichológiai, politikai következmények (számítógép
és emberi agy összekapcsolása,
genetikus programozás) nemzeti
minimum etc. Vajon miféle kihívások, változások előtt állnak ma,
a 21. század elején a nemzetek?
Mit jelent ma egyáltalán a fogalom: nemzetállam?
Az ipari forradalomnak köszönhetően az államnak a piaccal karöltve lehetősége nyílt arra, hogy
az eddig a – szűkebb, tágabb és
a helyi – családok által végzett
számos funkciót átvegye, mint
például az oktatást, az idősekről,
a betegekről való gondoskodást,
a rend fenntartását, a vitás ügyek
elrendezését, a védelem biztosítását belső és külső támadásokkal
szemben. A kommunikáció, a közlekedés rohamos fejlődése, a közigazgatás kiépülése, mind-mind
hozzájárultak ahhoz, hogy a közösségek kötelékei fellazuljanak.
A fiak és a lányok, akik ez idáig
együtt dolgoztak a családdal, a
helyi közösséggel a földeken vagy
a műhelyekben, vonatra szálltak,
szétszéledtek az országban, sőt
a nagyvilágban és új hivatást tanultak, új pénzkereseti forrást, új
lakhelyet, hazát kerestek. A házat,
a lakást, az üzletet, amit eddig
családi összefogásból és segítségből volt szokás építeni és indítani, innentől a bank finanszírozta.
A függés immáron a múlté lett,
az öregekről a kórház és a nyugdíjalap gondoskodott. A fiatalok
egyedül kerestek szerelmet, úgy
éltek, ahogyan nekik, az egyéneknek tetszett. Ennek a radikális
változásnak, tömeges önmegvalósításnak velejárója volt az is, hogy
azok az erős érzelmek, amelyek
eddig a család felé irányultak –
szeretet, felelősség, elkötelezettség, önfeláldozás, engedelmesség
– innentől a hazát, az államot illették, hiszen ő gondoskodott a
biztonságról, a megélhetésről, az
egészségről, a szórakozásról, a
tanulásról, az egyéniség kibontakoztatásáról etc.

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

Nemzet, állam
Vajon mi történt az ipari forradalom óta?
Egyik ismerősöm egyedül neveli gyermekét, úgy, hogy semmiféle jogosan igénybe vehető
ösztöndíjra, az állam által nyújtott
egyéb kedvezményekre nem tart
igényt. Mint mondja, mások jobban
rászorulnak. Másik barátom, akit a
trafik-pályázatok idején többen unszoltunk arra, hogy pályázzon, azzal hárított, hogy nem akarja elvenni a rokkantak elől a lehetőséget.
Valljuk be, az ilyenek ritkák, mint
a fehér holló. Sokan naiv, élhetetlen
lúzernek gondolnák őket, ami nem
is annyira meglepő, ha végiggondoljuk azt, hogy az egyén, az egyéni
érdek ma ott magasodik mindenek
felett. A hazához, ezzel együtt a
honfitársainkhoz fűződő érzelmeink pedig ugyancsak megkoptak,

nyi iskolák etc.) Mindhárom verzió
érzelmileg és egyéb módokon is eltávolodást jelent a nemzettől és az
államtól egyaránt. Hová köti az eltávolodókat a hűség? Az alapítványi
iskolához, az ingyenes jogsegélyhez, a szomszédhoz, a barátokhoz,
az új otthonhoz, a szűk családhoz,
akit kintről segít, az érdekcsoporthoz, amely az anyagi függetlenség
záloga. Mindez nyomot hagy az
adózásban is. Ki azért nem fizet járulékokat, mert nem akar, ki azért,
mert nem tud, mert nincs munkája,
feketén foglalkoztatják etc.
Az atombomba feltalálásával a
háború sem azt jelenti, mint régen.
Nem véletlen, hogy a világ nemzetei szövetségre léptek egymással, a
tagállamok szabadsága, biztonsága,
a béke megőrzésének érdekében.
Ez a szövetség azonban felülírja

„A gazdaság működése, akárcsak
a védekezés, szintén átalakult.
Ma egyedül, egy nemzet sem
tudna gazdasági sikereket elérni. ”
saját magunk felé, illetve érdekcsoportjaink felé fordultak. Ma a pártokhoz, a politikai családokhoz való
kötődés olykor sokkal erősebb, és
mindez nem a véletlen műve, hanem
bizonyos érdekeké.
Ha szemlélődünk kicsit a mindennapokban, akkor azt látjuk, hogy
több szorongásra okot adó kérdés
foglalkoztat sokakat ma Magyarországon és szerte a nagyvilágban:
mi lesz velünk öreg korunkban? Mi
lesz, ha beteg leszek? Miből nevelem fel a gyermekeimet? Az emberek jelentős része, nem bízik abban
hogy az állam és a piac, ahogyan
eddig, ezután is „gondját” tudná
viselni, biztosítani tudná számára a
munkát, a megfelelő bérezést, azokat az ellátásokat, amire szüksége
volna, ami megilletné, éppen ezért
egyre többen igyekeznek megszakítani viszonyukat az állammal. A
szorongó és elégedetlen emberek
előtt ez ügyben több út lehetséges.
Az egyik, pénzzel megszerezni
a biztonságot, a magániskolát, az
egészségügyi ellátást, a másik, elhagyni az országot és máshol keresni a boldogulást, a kibontakozás
lehetőségeit, végül pedig a szűkebb
és tágabb közösségek biztonságába
húzódni (karitatív és jogvédő egyesületek, civil szervezetek, alapítvá-

azt a „klasszikus” hagyományt és
elképzelést, hogy a nemzetek külön-külön képesek lennének egy
esetlegesen kirobbanó háborúban
védekezni. A gazdaság működése,
akárcsak a védekezés, szintén átalakult. Ma egyedül, egy nemzet sem
tudna gazdasági sikereket elérni.
„A középkori nemesek nem hittek
az individualizmusban. Egy ember
értéke a társadalmi hierarchiában
elfoglalt helyétől függött, és attól,
amit mások mondtak róla. Ha kinevettek valakit, az iszonyú szégyen
volt. A nemesek arra tanították
gyerekeiket, hogy mindenáron védjék meg jó hírnevüket. (…) Egy középkori báró tizenéves fiának nem
volt saját szobája a vár emeletén,
Oroszlánszívű Richárd és Artúr
király képével a falon, és zárható
ajtóval, amelyen a szülei sem nyithattak be. Több más ifjúval együtt
aludt egy nagy teremben. Mindig
szem előtt volt, és mindig számításba kellett vennie, mit láthatnak
és mondhatnak mások. Aki ilyen
környezetben nőtt fel, magától értetődően arra a következtetésre jutott, hogy az ember valódi értéke a
társadalmi hierarchiában elfoglalt
helyétől függ, és attól, amit mások
mondanak róla.

A legtöbben nem akarják elfogadni, hogy az életüket irányító rend
képzeletbeli, de valójában minden
ember egy már létező elképzelt
rendbe születik bele, és vágyait
születésétől fogva annak domináns
mítoszai formálják. Személyes vágyaink így az elképzelt rend legfontosabb védelmezőivé válnak.
Például, a jelenkori nyugati emberek leginkább dédelgetett vágyait
évszázadok óta meglévő romantikus,
nacionalista, kapitalista és humanista mítoszok formálják. Barátok
gyakran tanácsolják egymásnak:
»Hallgass a szívedre!« A szív azonban kettős ügynök, amely utasításait
általában a kor domináns mítoszától
kapja, és a »hallgass a szívedre« tanácsot 19. századi romantikus, illetve 20. századi fogyasztói mítoszok
kombinációja ültette el a tudatunkban. A Coca-Cola például világszerte azzal reklámozta diétás kóláját,
hogy »Tedd, ami jó neked!«
Általában még az emberek legszemélyesebbnek vélt vágyait is az
elképzelt rend programozza beléjük.
Vegyük például a külföldi nyaralás
népszerű vágyát. Ebben semmi természetes vagy magától értetődő nincsen. Egy csimpánz alfahím sosem
használná a hatalmát arra, hogy a
szomszédos csimpánzhorda területén üdülhessen. Az ókori Egyiptom
elitjének tagjai vagyonokat költöttek
piramisok építésére, vagy a holttestük bebalzsamozására, de egyikük
sem gondolt arra, hogy vásárolgatni
menjen Babilonba, vagy síelni Föníciába. Ma az emberek rengeteg
pénzt költenek külföldi nyaralásokra, mivel szívből hisznek a romantikus fogyasztói mítoszokban.”
Yuval Noah Harari: Sapiens
A 21. század emberének rendje
a romantikus fogyasztói mítosz, a
tedd, ami jó neked. Ahhoz, hogy
egy rendet felülírjunk, valami nagyobbat kell létrehoznunk, valami
erősebbet, mégpedig úgy, hogy több
millió, milliárd ember gondolkodását változtatjuk meg.
Mit jelent ma a nemzetállam, és
milyen kihívások várnak rá? Hogyan
fogjuk megőrizni érzelmi és létbiztonságunkat? Hová tágul és gyorsul
a világ? Mivel jár ez a mozgás? Mi
magyarok a kommunizmussal és
rendszerváltással terhelt nemzettudatunkat, államképünket miképpen
éleszthetjük újjá? Képesek leszünk-e
valami új és erősebb mítosz elképzelésére? E kérdések megválaszolása
talán az eljövendő idők legnagyobb
intellektuális kihívása lesz.
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Csak az európai értékeket valló országok tudnak
választ adni a migránsproblémára
S-JÚNIUS
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védelme
személyes ügy
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rendezett társadalom
alakításáért

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

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

Folytatás az 1. oldalról
A KDNP alelnöke úgy fogalmazott,
az üldözött embereknek biztonságot
kell adni saját hazájukban, az elüldözötteknek pedig saját kultúrkörükben
lévő szomszéd országokban átmeneti
otthont nyújtani, ez a nyugati világ
felelőssége is. Másrészt Európát meg
kell védeni egy távoli kultúra integrálódni képtelen tömegeitől, hogy ne
alakuljon ki a veszélyeket rejtő párhuzamos társadalom – szögezte le
Harrach Péter.
A szekularizmus,
mint az integráció akadálya
Speidl Bianka orientalista, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója,
előadását a 2015. november 13-ai
véres események kapcsán leggyakrabban feltett kérdésekkel vezette fel:
Miért éppen Franciaország? Miért
éppen Párizs? Miért lesznek terroristává másod- és harmadgenerációs
európai polgárok? Speidl Bianka az
integráció akadályát, és ezzel együtt
a nyugati világ kudarcát a szekularizmusban látja. Elmondása szerint
a 60-as években gazdasági okokból
Európa egyes államai – Németország, Franciaország, Belgium, Anglia
– arab vendégmunkásokat fogadott
be Törökországból, Pakisztánból, Indiából, Algériából, vagyis az egykori
gyarmatállamokból. Az elképzelések
szerint ezek a munkások ideiglenesen tartózkodtak volna Európában.
Az, hogy ez nem így történt, a nagyvállalatoknak, a gazdasági lobbiknak köszönhető, mivel a csoportban
hamar felismerték az olcsó munkaerőt és rábírták a politikát arra, hogy
maradhassanak. A probléma, miszerint ezek a csoportok alulképzettek,
alulfizetettek, ami egyenes út a marginalizálódás felé, már a 70-es években is világosan látszott, ám azt gondolták, ez majd magától, bizonyos
anyagi támogatással megoldódik.
Tévedtek – mondta Speidl Bianka,
majd kiemelte, hogy a feleszmélést
követően a probléma megoldására
szánt eszközök akarva-akaratlanul
is elmélyítették a már amúgy is elég
súlyos helyzetet. Elmondása szerint
Franciaország és hozzá hasonlóan
még jó pár állam, például Hollandia
és Belgium, az egyenlőség elve alapján az asszimilációt segélyekkel és
a vallás, a vallásból adódó másság
kiszorításával igyekezett megvalósítani. Hová vezetett mindez? – tette fel a kérdést Speidl Bianka, majd
folytatta: a bezárkózáshoz, radikalizálódáshoz. A felnövekvő generáció
a segítségnek köszönhetően elvesz-
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A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
– Folytatás a 4. oldalon –

rűbben megfogalmazni, az életükre lefordítani Krisztus tanításait. A püspök
kérését elutasították, aminek az lett a
Megjelent Ferenc
pápa Laudato
si´
következménye, hogy megjelent
Mokezdetű enciklikája
hamed, aki a dogmatikus, filozofikus
A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
szőrszálhasogatások helyett egyszerű
erkölcsi tanításokban fogalmazta meg
azt, hogyan kell élni. A professzor kiemelte, hogy amíg a kereszténységet a
sztoikus filozófia hatja át, addig a muszlim a hellén hagyományokra épül.
A sztoikus szerint a bölcsességet csak
kevesen érhetik el, a hellén szerint pedig bárki, aki a törvények szerint él.
Ebből kifolyólag a muszlim ember jó
és igazságos és békés, nem pedig fordítva: igazságos, jó és békés, tehát muszlim. Maróth Miklós szerint nem lehet
figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem,
fordítanunk a számukra. A híd a két hogy az iszlám önmagára utolsó utódvilág között egyedül a kereszténység ként tekint, mint aki a judaizmus és a
lehet: a vallás lehet az a közös nyelv, kereszténység helyreállítására hivatott.
amin a bevándorlók megérthetnek A professzor szerint ezek az ellentébennünket, amelynek segítségével tek áthidalhatatlannak tűnnek, éppen
képesek lehetnek a beilleszkedésre – ezért az együttélés is kérdéses. Példaként az arab térségben élő keresztény
zárta előadását Speidl Bianka.
csoportok megsemmisítését említette
az örmény népirtástól kezdve egéA muzulmán és a keresztény
szen napjainkig. Véleménye szerint az
kultúra együttélése
Maróth Miklós professzor, a Ma- együttéléshez szükség van egy közös
gyar Tudományos Akadémia rendes nyelvre, egy fedőkultúrára. Példaként
tagja a muzulmán és a keresztény az Osztrák–Magyar Monarchiát emlíkultúra összehasonlítását a probléma tette, ahol megvoltak a közös fogalmak
megértésének és kezelésének céljából és megvolt az élet sokféle megjeleníelengedhetetlennek véli. A professzor tése is. Ott azonban, ahol nem értenek
előadása legelején leszögezte, hogy szót egymással az egymás mellett élés
amíg a keresztény azt a kérdést teszi ellenségeket teremt – mondta végezetül
fel, hogy miben hiszek, addig a muzul- a professzor.
mán azt, hogyan higgyek? Elmondása
A legújabb kori népvándorlás
szerint éppen ezért az iszlám nemcsak
biztonságra
gyakorolt hatásai,
egy vallás, hanem társadalmi politikai
illetve
a
biztonság
fenntartásának
rendszer is. Amíg mi keresztények a
lehetséges
katonai
feladatai
nemzeti
vallásunkat az élet bizonyos területeés
nemzetközi
színtéren
in éljük meg – család, egyházi közös„Igen sok szépségkirálynő dolgozik
ségek – az arabok az élet valamennyi
manapság
a világbékéért, de sajnos ez
területén. Ebből pedig az következik,
nem
elég”
– kezdte előadását Simicskó
hogy észérvekkel náluk semmit sem
István
honvédelmi
miniszter, majd kolehet felülírni. Példaként említette azt,
molyra
fordítva
a
szót
azzal folytatta:
hogy egy beteg ember böjtje nem lehet
minden
embernek,
aki
a
közösség szolbutaság, felelőtlenség még akkor sem,
gálatára
adta
a
fejét
és
erejét,
törekednie
ha az az életébe kerül. Egy arab szákell
arra,
hogy
saját
korának
problémáit
mára az, ha egy ember, egy parlament
törvényt alkot, nem jelent mást, mint felismerje, és azokat, amennyire csak
az egyik legsúlyosabb bűnt, azt, hogy tőle telik, orvosolja. Azt, hogy mekkora
Isten fölé rendeli magát. Maróth Mik- problémával, kihívással állunk szembe,
lós szerint nem véletlen, hogy az arab két adattal támasztotta alá a miniszter:
államokban csakis törvényi tanácsolás- 2012-ben 6300 migráns lépte át a magyar
ról eshet szó. A számunkra furcsa és határt. 2015-ben 400 ezer határátlépőt
érthetetlen mentalitás megértéséhez a regisztráltunk – mondta, majd hangsúprofesszor egy kis történelmi kitérőt is lyozta, hogy elhúzódó, globális hatással
tett. Elmondása szerint a kereszténység állunk szemben. A migráció erősödni
első idején Héra püspöke levéllel for- fog, várható a klímaváltozás következdult a konstantinápolyi pátriárkához, tében megmozduló csoportok érkezése
miszerint az egyszerű pásztorembe- is, éppen ezért a hadsereg védelmére,
reknek igen bonyolult és érthetetlen elrettentésére, erődemonstrációjára elaz egy Istenben megérteni mindhárom engedhetetlen szüksége lesz nemcsak
személyt, éppen ezért jó volna egysze- Európának, de Magyarországnak is.
FORRÁS:MTI

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

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

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

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

tette identitását, kultúráját, gyakran
még anyanyelvét is. A segélyezésre
kihegyezett segítség nem hozott létre
a számukra is járható utakat, célokat.
Nagyon beszédesnek tartotta azt,
hogy a büntetés-végrehajtó intézetekben nagy számban vannak elsőgenerációs bevándorlók gyermekei, mint
ahogyan azt is, hogy nem igazán látni
őket jelentős pozíciókban, képviseletekben. Elmondása szerint a szülők,
nagyszülők még tartották a vallásukat, hittek ilyen-olyan szentekben,
babonákban, amit beilleszkedés címén folyamatosan megnyirbáltak.
A fiatal nemzedék hite azonban már
korántsem egyezik ezzel. Az önmagát kereső, a szegénységből és értelmetlenségből kitörni igyekvő generáció már nem találta a szülők hitét,
ellenben rendelkezésére állt és áll egy
radikalizálódott iszlám – jelentette ki
a szakértő. Az angol és a német útról elmondta: Anglia és Németország
más utat választott, igaz ezt az utat
is a liberális demokrácia sajátosságai
vitték zsákutcába – mondta, majd
kiemelte: az angolok a saját kultúra,
saját identitás megőrzését látták célravezetőnek az integrációt illetően,
ami sajnos nem a beilleszkedéshez,
hanem szintén az elkülönüléshez vezetett. „Ők a pakisztániak.” „Mi mások vagyunk.” Németország, mivel a
németséget csak származás alapján
ismeri el, meg sem próbálkozott az
asszimilációval – mondta Speidl Bianka, majd egy neves libanoni vallásjogászt idézve azt mondta: az Iszlám
nem a kereszténységgel, nem Jeruzsálemmel áll harcban, hanem az ateizmussal. A mi liberalizmusunk nem
segíti, nem segítheti a beilleszkedést
– mondta, hozzátéve: két különböző nyelven beszélünk. Ami nekünk
egyértelmű, számukra érthetetlen. A
demokráciánkat, jogállamiságunkat,
értékeinket, kultúránkat le kellene

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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Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Van erőnk, mert egyben vagyunk

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

Semjén Zsolt köszöntője a Fidesz
kongresszusán

kapcsolattartás

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

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

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

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

A miniszter fontosnak tartotta megjegyezni azt, hogy immáron tíz esztendeje
sürgetik az uniót egy közös hadsereg létrehozására. „»A világ nem csak fényes
és sötét, de zavaros is.«” – idézte Márai
Sándort a kereszténydemokrata politikus, majd így folytatta: az elmúlt időszak
számtalan kérdést felvetett, mint például
azt, hogy miért ennyire nyitott Európa?
Miért fiatal férfiak érkeznek túlnyomó
többségben? Ma a világban 250 millió
menekült kering. Mi lesz ezzel a sok emberrel? Mi keresztények, mi politikusok
azt valljuk, minden élet számít, minden
egyes emberi élet érték. Éppen ezért a
zavaros, kaotikus időkben a védelemre
sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni,
ugyanis ezekre az eseményekre sokféle
érdek rácsatlakozik, a zavarosban sokféle ember halászik. Gondoljunk csak
az embercsempészekre, a gazdasági
és politikai érdekekre, amelyek a józan
észt oly sokszor felülírják – mondta a
miniszter, hangsúlyozva: egy ilyen szintű probléma esetén a kvóta nem jelent
megoldást. Az alapvető, kiváltó okot
kell kezelni, amihez közös stratégiát
kidolgozni, de mindenekelőtt meg kell
erősítenünk saját európai, keresztény
identitásunkat. Örömmel számolt be a
nyári hónapok hasznáról, miszerint a baj
mindig összekovácsolja az embereket.
Rendőrség, katonaság, civilek nagyszerűen működtek együtt a kritikus nyári
hónapokban – mondta Simicskó István,
majd kiemelte a visegrádi négyek összefogását, azt a szolidaritást, ami a bajokkal együtt egyenes arányban növekedett.
Beszámolt a közös hadgyakorlatokról, a
közös határvédelemről és reményeit fejezte ki, hogy a jövőben ez az együttműködés erősödni fog.
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 –

Civil szervezetek a migránsok
megsegítésében
Gáncs Kristóf, kommunikációs igazgató az immáron 25 éve működő Ökumenikus Segélyszervezet felépítésébe,
működésébe adott bepillantást. Elmondása szerint a szervezet koncentrikus
körökben működik. Van egy kemény
mag, aztán az együttműködő szervezetek, az állam, a segítő cégek és az instant,
egy-egy forró helyzetben – árvíz, migráció – spontán létrejött csoportok, akik a
baj „levonultával”, többnyire elhagyják a
szervezetet. A kommunikációs szakember elmondta, hogy a hatékony működéshez elengedhetetlen a sikeres mozgósítás, az adománygyűjtés. Célunk: elérni
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az embereket – mondta, majd kiemelte
a közösség, a közösségépítés kulcsfogalom, hiszen az a mozgatója, működtetője
mindennek.
Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász igazgató-helyettese a szervezet
nyári munkájáról számolt be, megcáfolva azon híreket, miszerint a katolikusok távolmaradtak a bajtól. Az
igazgató-helyettes kiemelte a röszkei
jelenlétet, ahol a puszta mezőn hozták
létre a menekülteket segítő egészségügyi bázist, illetve a fóti munkájukat,
ahol a kísérők nélkül érkező kiskorúak
számára nyújtottak segítséget.
Solymoskövi Luca a Jezsuita Menekültszolgálat munkájáról számolt be. Az
önkéntes segítő elmondta, hogy a fiatal
szervezetük a tágabb reflexiót, a társadalmi érzékenyítést tűzte ki célul. Tapasztalataiból kiemelte, a segítők segítésének fontosságát. Elmondása szerint
azoknak az embereknek, akik helytálltak és állnak a kritikus időkben, emberfeletti munkát kell elvégezniük. Fáradtak, feszültek, a légkör maga is terhelt,
elcsigázott, türelmetlen és zsúfolt. Egy
rossz mozdulat, egy rossz szó ilyenkor
lavinát indíthat el. Éppen ezért, a szervezetük kiemelten foglalkozik a segítők
körülményeivel, a pihenés, az imádság,
az elvonulás lehetőségének biztosításával – mondta Solymoskövi Luca.
Kanizsai-Nagy Dóra a Magyar Református Egyház Menekültmissziójának elmúlt évtizedeiről, integrációs
sikereiről számolt be. Mint mondta, a
menekült emberek szenvednek az otthontalanságtól, honvágyuk van, de boldogok, hogy a gyermekeiket szabadon
engedhetik az utcán. A misszióvezető
szerint a szeretet nyelvén szót lehet érteni velük, ennek bizonysága az érettségiző, egyetemre járó fiatalság, a vállalkozóként hazánkban élő bevándorló,
az óvodában dolgozó szomáliai asszony,
a Petőfit szavaló afganisztáni fiatal. Kanizsai-Nagy Dóra kiemelte a kulturális különbségeket, amelyet missziójuk
mindig igyekezett szem előtt tartani és
azokból előnyt kovácsolni. Elmondta,
hogy a bevándorló nők csak a nők társaságában hajlandók tanulni, tevékenykedni és kikapcsolódni. Ezért nekik
külön szerveztek nyelvtanfolyamokat,
ahol egymás húzóerői voltak az asszonyok. A misszióvezető kiemelten hangsúlyozta a munkájuk sikeres, de mindez
kevés, hiszen befogadó társadalomra is
szükség volna.

Az európai kultúrkörben jól ismert
kerekasztal lovagjainak mondakörében van egy nagyon tanulságos jelenet:
miután visszafoglalták az országukat
és úrrá lettek a káoszon, miközben
győzelmekről és sikerekről jöttek a
hírek, Merlin félbeszakította az ünneplést, kérve hogy véssék emlékezetükbe, ami történt, mert mint mondta:
embernek végzete, hogy felejt.
Ez nekünk is intés. Bölcs dolog újra
tudatosítani magunkban és a világban,
amit megcselekedtünk: Nem jutottunk
Görögország sorsára, noha öt évvel
ezelőtt a világgazdaság szereplői ezt
várták. Végrehajtottuk a történelem
legnagyobb rezsicsökkentését, amire
azt mondták, hogy lehetetlen. Megalkottuk nemzeti Alaptörvényünket,
amire ’90 óta egyetlen parlament sem
volt képes. És lemosva 2004. december 5-e - szocialista-liberális nemzetárulásának - szégyenét, azáltal, hogy az
elszakított területek magyarságának
megadtuk az állampolgárságot: közjogilag is egyesítjük a nemzetet.
Miért tudtuk ezt megtenni? Mert
volt hozzá erőnk: abszolút többség,
kétszer kétharmad. És azért volt és
van erőnk, mert egyben vagyunk.
Egységben a teljes nemzeti-keresztény-polgári tábor.
A nagy tanulság 1994 volt, amikor
a jobb oldal ugyan több szavazatot
kapott, mint a bal, mégis Horn Gyulának lett abszolút többsége, mert mi
darabokban voltunk - Fidesz, MDF,
Kisgazdák, KDNP -, ők meg egyben. Akkor hirdette meg Orbán Viktor a Polgári Szövetség gondolatát,
aminek – sok hányattatás utáni, de
példátlanul sikeres - megvalósulása
a Fidesz-KDNP szövetség. És a példátlanul sikeres kifejezés szó szerint
értendő. Hiszen se a magyar, se az
EU politikatörténetében nincs példa
arra, hogy egy politikai konstrukció
a hatodik választást – országgyűlési,
önkormányzati, EU-s, sőt a szociális
népszavazással a hetedik választást –
nyerjük meg abszolút többséggel!
Mert a mi bajtársi szövetségünk
nem csak érdek-, hanem értékközösség. Aminek a filozófiai alapja: egy
világnézeti párt, s egy nagy gyűjtőpárt szövetsége. A keresztény politikának mindig kihívást jelentet az
igazság és a többség problémája. Hiszen, ha a történelmi egyházak tanításának megfelelő szerepet vállalunk
– gondoljunk az egyneműek házasságának elutasítására, a szabad vasárnapra, vagy a család szentségére
-, mivel ez - bibliai kifejezéssel élve
- nem csiklandozza a hallgatóság fülét, nehéz tömegtámogatást szerezni.
Ha viszont a szavazatokért kiszolgáljuk az aktuális közízlést, feladva az
örök értékeket, akkor mitől vagyunk
keresztény párt? Ennek a történelmi
dilemmának a megoldása, vagyis: az
önfeladás nélküli keresztény politika

és a kormányzáshoz szükséges többség biztosítása: a keresztény világnézeti párt, és a nagy néppárti gyűjtőpárt szövetsége.
Hasonló a helyzet a nagy gyűjtőpárt szempontjából is, hiszen a világnézeti párt köti a szellemi forrásvidékhez, amelytől ha elszakadna, az
előbb utóbb kiüresedéshez vezetne.
Erre példa az MSZP, amelyik egy
liberális párt lett, végkép elszakadva
a klasszikus szociáldemokráciától, a
munkásemberektől. Egyetlen példát
mondok erre: A szabad vasárnap a
legrégebbi szocdem és szakszervezeti követelés. Egy baloldali pártnak
nem támogatnia kellene ezt? Sőt,
nem azt kellene követelnie a kormánytól, hogy ne csak a kereskedelmi dolgozók lehessenek vasárnap a
családjukkal, hanem minél inkább
az iparban dolgozók is? Ehhez képest
a multi áruházláncok strómanja lett.
Ezért is süllyedtek oda, ahol vannak.
És a mi szövetségünknek fontos a
történelmi távlata: itt van köztünk a
rendszerváltozást jelképező lakitelki
sátor, a népi írók öröksége, és itt van
a kisgazda hagyomány is velünk.
Kereszténydemokrataként azonban
meggyőződésem, hogy a mindenben
vállalható, mintegy normatív előtörténetünk Barankovics István pártjának a története. Amelyet 71 évvel
ezelőtt - éppen ezekben a napokban
- alapítottak meg Varga László Bátyánk lakásán, akik a kereszténydemokrata-keresztényszociális tanítás
alapján ellene mertek mondani a náci
megszállás idején a nyilasoknak, a
szovjet megszállás idején a kommunistáknak, akik megnyerték a ’47-es
választást, amit aztán a kommunisták csak a kékcédulákkal tudtak elcsalni, és akik vagy börtönbe, vagy
emigrációba mentek, de egyikük
se lett kollaboráns! Büszke vagyok
arra, hogy egyedüli történelmi pártként, mi megmaradtunk!
Barátaim! Nagy dolgokat tettünk,
ezért nagy erők mozdulnak ellenünk.
Itthoni elleneinknek ugyan frusztráltságukban csak a gyűlölködés maradt, de
nem lebecsülendő internacionalista segítségnyújtásra számíthatnak a brüsszeli
bürokratáktól, akik számára elviselhetetlen, hogy a kis Magyarország bebizonyította, hogy meg tudja védeni a határait, hogy a nemzetállam az életképes és
természetes, hogy ragaszkodunk a saját
országukban a saját kultúránkhoz, és ehhez tábort tudunk gyűjteni, gondoljunk
a V4-ek szolidaritására, és meg tudjuk
szólítani a normális életösztönük alapján
Európa polgárait! Ezek után aztán mindenre felkészülhetünk…
Tehát Barátaim, ahogy Merlin
mondta: emlékezzünk, emlékeztessünk és gyűjtsünk erőt!
Elhangzott: 2015. december 13-án
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közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Folytataás az 1. oldalról
Miért?
• mert direkt pártpolitikai érdekeket
szolgált
• mert a kormány eddig is minden
tőle telhetőt megtett, és a közeljövőben is meg fog tenni az ügy
érdekében
• mert a liberális szociálpolitika
ideológiai alapon áll, és szakmai
szempontból megbukott
A sanda pártpolitikai érdeket alátámasztja két tény. Egyrészt a kezdeményezés civil szervezője a Bajnai-féle
pártformáció alapító tagja, másrészt a
téma pontosan beleillik a balliberális
kampánystratégiába. Mivel a demokráciadeficitről szóló kampány nem
jött be, áttértek a „nép szegényedik, a
politikusok gazdagodnak” témára. Ennek része a gyermekéhezés témájának
felnagyítása, az adatok eltorzítása és
a kormányoldal felelősségének hangoztatása. Ehhez szerény adalékként
járul a miniszterelnök démonizálása
mellett a kisebbik kormánypárt hiteltelenítése. Ezzel szemben a tények a
következők: a szocialista kormány 28

kapcsolattartás

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

Az elvi kérdések különbözősége átjárhatatlanná teszi a két oldal szociálpolitikáját. Leegyszerűsítve az egyik
segélyez, a másik munkát ad – ha más
nincs, akkor közmunkát. Szerintünk
segély a krízishelyzetben jár,
amikor
Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kisegít a bajból, és nem permanenkezdetű enciklikája
sen támogat egy helytelen életformát.
A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
A kereszténydemokrata megoldás az
önerő felkeltését, a saját felelősség
megerősítését szorgalmazza, a teljes
ember felemelésén dolgozik. Mi az
emberi jogokat nem ideológiai okokból
és nem félreértelmezve támogatjuk,
úgy képviseljük, hogy mellé tesszük
a felelősséget és a kötelezettségeket
is. A személyes méltóság éppúgy köiért. Ezzel kapcsolatban azt is meg kell vetkezik egyik alapelvünkből, mint a
jegyeznünk, hogy akkor van szegény szolidaritás a másikból. Szemünkben
gyermek, ha van szegény család. Azt az ember nemcsak individuum, hapedig senki nem vitathatja – attól persze nem közösségi lény is. Mindezt csak
vitatják –, hogy a polgári kormány sokat higgadt vitában érdemes elmondani, az
tett a családok helyzetének javításáért, önérvényesítést szolgáló politikai vagamiben a kereszténydemokraták jelentős dalkozásban kevésbé.
Szociális elkötelezettségünket és
részt vállaltak. (például a családi adókedvezmény és annak kiterjesztése, a gyed hitelességünket az elveinkhez való
extra, a munkahelyvédelmi akcióterv, az következetes ragaszkodás mellett
energiaárak csökkentése, családi csődvé- az elmúlt évtizedek tevékenysége is
igazolja.
delem, különböző szociális programok)
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

milliárdos támogatásával ellentétben
az Orbán-kormány 72 milliárd forintot
fordít gyermekétkeztetésre. Az óvodás
gyermekek 90 százaléka, az általános
iskolások közel 60 százaléka ingyen
vagy kedvezményesen étkezik. Folytatódik a szünidei étkeztetés kiterjesztése is. Eddig egyetlen kormány sem
tett ennyit a gyermekéhezés ellen. Ideje
azt a kérdést is feltennünk, hogy egyes
szülők mennyiben felelősek gyermekeik ellátásáért, és annak hiányossága-

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 –

Hatszázezerrel több ember van biztonságban
Két év alatt hatszázezren zárkóztak fel a középosztályba és a mélyszegénységben élők száma is 168 ezerrel csökkent – mondta az Emberi Erőforrások
Minisztériumának parlamenti államtitkára egy december 8-i budapesti konferencián, amelyen ismertette a KSH november végén a témában közzétett
adatait. Rétvári Bence arra hívta fel a figyelmet, hogy a szegénység és társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma óriási mértékben csökkent.
Forrás: kdnp.hu, MTI

Úgy fogalmazott: hatszázezerrel
több ember van biztonságban, a biztos középosztályban, ők már nincsenek kitéve a lecsúszás veszélyének.
Az államtitkár szerint az adatok azt
jelzik, hogy a munkahelyteremtésre,
a munkavállalás ösztönzésére épülő
kormányzati politika eredményei a
szociális területen, a szegénység elleni küzdelemben is láthatók. Azt hangoztatta, hogy ha a magyar emberek
elől elbontják az akadályokat, akkor a
növekedés, a versenyképesség sikerének zálogai lesznek. „Ha munka van,
minden van, ha munka nincs, semmi
nincs” – idézett egy mondást az államtitkár. A KSH adatait ismertetve közölte azt is, a bruttó bérek 3,8 százalékkal,
a nettó jövedelmek 4,8 százalékkal
nőttek, emellett a fogyasztás 4,4 százalékkal emelkedett és a megtakarítások
is nőttek.
A jövedelemnövekedés családközpontú volt, legnagyobb nyertesei a
gyermeket nevelő családok voltak,
amelyek nettó átlagkeresete 2010 óta
harminc százalékkal emelkedett az
adókedvezményeknek köszönhetően.
A Kiút a szegénységből: esély a gyermekeinknek című – a VIII. kerületi
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Kesztyűgyár Művelődési Központban
tartott – konferencián az államtitkár
köszönetet mondott a szociális dolgozók emberfeletti munkájáért, és jelezte:
az ágazati bérkiegészítés és bérpótlék
csak „szerény jelképe” annak a megbecsülésnek, amit megérdemelnek.
Közölte, az ágazatban dolgozók eltökéltsége és áldozatvállalása nélkül nem
lehetne sikerről vagy előrelépésről beszélni.
Czibere Károly szociális ügyekért
és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár szerint a KSH-adatok alapján
is látható, hogy a kormányzati programok valódi eredményeket hoztak az
elmúlt években. Az államtitkár arról
is beszélt, hogy a gyermekszegénység
elleni küzdelem helyett inkább a szegénységi kockázatnak kitett családokról, az ezekben élő gyerekek segítéséről
kellene beszélni. Hozzátette: ennek a
szemléletnek a jegyében vonták ös�sze januártól a családsegítőket és a
gyermekjóléti szolgálatokat. A gyermekekkel kapcsolatos kormányzati
szakpolitika fontos alapelvének nevezte a gyermeki jogok érvényesítését, valamint a szolidaritást, így például egy
összetartó társadalomban nem lehet
hagyni, hogy egy gyermek szükséget
lásson vagy éhezzen.

Czibere Károly fontos kormányzati
elvnek mondta azt is, hogy a gyerekek
megsegítését hosszú távú befektetésnek, beruházásnak is tekintsék, hiszen
a megfelelő körülmények között felnövő fiatalok később kevesebb egészségügyi vagy szociális kiadást jelentenek
az államnak. A gyermekétkeztetési
programról szólva emlékeztetett arra,
hogy az elmúlt öt évben 29 milliárdról
71 milliárd forintra növelték a forrásokat. Kitért arra is, hogy jövőre kötelező
önkormányzati feladattá válik a szünidei étkeztetés. Ez azt jelenti, hogy – teljes egészében a központi költségvetésből – mind a négy iskolai szünet idején
biztosítják a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek étkezését.
A 2015-ös összeghez képest egymilliárd forinttal többet, három milliárd forintot fordít a kormány jövőre a
gyermekétkeztetés intézményi fejlesztésének támogatására – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium kincstárért

felelős helyettes államtitkára Budapesten, sajtótájékoztatón. Berczik Ábel
közlése szerint a hárommilliárdosra
bővülő fejlesztési támogatás mellett a
gyermekétkeztetés támogatása is emelkedik jövőre, az ideihez képest mintegy
tízmilliárd forinttal 71 milliárdra nő.
A helyettes államtitkár arról számolt
be, hogy idén 114 önkormányzat nyert
el támogatást meglévő konyha bővítésére, felújítására, illetve új konyha
építésére. Az igényelt támogatási ös�szeg 50 százalékáig konyhai eszközök
beszerzésére is lehetett pályázni, ez
kiemelkedő arány a hasonló pályázatokhoz képest.
Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és
ifjúságügyért felelős államtitkára
emlékeztetett: a kormány intézkedéseinek következtében az utóbbi időben három és félszeresére, 92 ezerről
csaknem 320 ezerre nőtt azoknak a
bölcsődés és óvodás korú gyermekeknek a száma, akiknek napi három étkezését ingyen biztosítják. Emellett a
jövő évtől az önkormányzatoknak az
eddigi pályázati lehetőség helyett már
kötelességük lesz minden iskolai szünetben is biztosítani az érintett korosztály ingyenes étkezését, aminek
költségeit az állam állja.
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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.

Magyarország a korábban jelzett, az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye
alatt működő Zöld klíma alap részére felajánlott egymilliárd forint mellett a
párizsi megállapodás sikere érdekében további egymilliárd forint összegű felajánlást tesz a nemzetközi klímafinanszírozás javára – mondta a párizsi konferencián részt vevő Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
Megjelent Ferenc
energiaügyért felelős
államtitkára december 8-án az MTI-nek.
pápa Laudato si´
FORRÁS: AA

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

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

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

kezdetű enciklikája

18-án mutatták be a VatikánForrás:Június
MTI
bankdnp.hu,
Ferenc pápa Laudato si' – Áldott
légy! kezdetű enciklikáját.
Fotó:
kormány.hu
ozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

A kereszténydemokrata politikus kiemelte, a magyar felajánlást örömmel
fogadták, és emlékeztetett arra, hogy
a kormány júliusi döntése alapján csak
egymilliárd forint volt a teljes magyar
felajánlás a párizsi konferenciáig, ezt
az összeget emelték most a duplájára az
új bilaterális és multilaterális klímafinanszírozási érdekében.
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 –

legációi vállaltak közvetítést a fejlett és
fejlődő országok között nyitott négy új
politikai munkacsoportban annak érdekében, hogy a múlt szombaton beterjesztett új szakmai megállapodás-tervezetet politikailag el tudják fogadni,
és egy – remélhetőleg kötelező erejű
– megállapodás születhessen számon
kérhető vállalásokkal. A megállapodás
tartalmazná azt is, hogy a Zöld klíma
alapból és más úton nemzetközi klí-

Éves meghallgatásán december 8-án Seszták Miklós elmondta, hogy az NFM
a 2007-2013-as uniós fejlesztési ciklusban a hatáskörébe tartozó uniós forrásokat 100 százalékban felhasználta, forrásvesztéssel nem számol. Kiemelte a
fogyasztóvédelem erősítését, utalt arra, hogy legutóbb az árubemutatók feltételeit szigorították. A tárcavezető szólt arról is, hogy az Otthon melege programban 2014 óta 15 milliárd forintot fordítottak pályázatok révén a lakossági
energiatakarékos eszközök cseréjére.

Forrás: kdnp.hu, MTI

A klíma alapban több mint 10,2
milliárd dollár felajánlás gyűlt össze,
a nagyobb fejlett országok már mind
megtették pénzügyi vállalásukat – ismertette Aradszki András. Hozzátette:
az összegyűlt pénzből segítenék majd
a fejlődő országok klímavédelmi törekvéseit. Emellett azonban további fontos
fórumokat hoznak létre, és az államoknak készen kell állniuk arra, hogy ezeket gazdasági teljesítőképességüknek
megfelelően támogassák.
Az ENSZ 185 országa az emberi
eredetű kibocsátások majdnem 95 százalékát lefedi nemzetileg tervezett vállalásaival, de ezek a Föld légkörének
felmelegedését még mindig csak 2,7
Celsius-fokban tudnák maximálni. Ez
elmarad az eredetileg kitűzött, 2 Celsius-fokos felső határtól, bár a jelenlegi állapothoz képest kétségkívül nagy
előrelépést jelentene. Nézetkülönbség
van a fejlett és fejlődő országok között
abban, hogy a fejlődők 1,5 Celsius-fokos célt szeretnének kitűzni, miközben
igaz az is, hogy egyes nagy fejlett országok a globális kötelezettségeket már
nem kívánnák betartani – fűzte hozzá
Aradszki András.
A tárgyalásokról elmondta: az Európai Unió és a luxemburgi elnökség de-
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mafinanszírozási céllal kifizetett összegekkel a kedvezményezetteknek szigorú szabályok alapján kell elszámolniuk.
Aradszki András kiemelte, hogy egy
sikeres – nem csak sikeresnek nyilvánított – megállapodás Magyarország
számára hosszú távon számos előn�nyel járna. Az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkenésével Magyarországot nem fenyegetné majd az
elsivatagosodás, a jelentős hőmérséklet-emelkedés és az éghajlatváltozással
járó természeti katasztrófák veszélye.
Szólt arról is, hogy Magyarország az
üvegházhatású gázok tekintetében, az
uniós állásponttal összhangban, 1990hez viszonyítva 2030-ig 40 százalékos
kibocsátás-csökkentést vállalt.
Az ország már 36 százalékos kibocsátás-csökkentést tudott elérni az ipar
jelentős átalakításával, a hazai termelő
kapacitások termelékenységének növelésével és a gazdaság fenntartható
bővülésével. A magyar reformok erről
szólnak és bizonyítottan működnek –
mondta az államtitkár. Ezt a tudást és
tapasztalatot most a nemzetközi klímapolitika és a fejlődő országok részére
fel kell ajánlani, hogy azok megtalálhassák saját fenntartható megoldásaikat – tette hozzá Aradszki András.

Az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának ülésén a nemzeti fejlesztési miniszter közölte: a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
(NFM) 2014-2015-ben is biztosította az ország energiaellátását, tavaly
a 6,5 milliárd köbméter kapacitású
gáztározók feltöltöttsége 60 százalékos volt.
Tájékoztatása szerint Magyarország 2020-ra 20 százalékkal,
2030-ra 40 százalékkal csökkenti a
károsanyag-kibocsátást.
A tárcavezető szólt arról is, hogy
az Otthon melege programban 2014
óta 15 milliárd forintot fordítottak
pályázatok révén a lakossági energiatakarékos eszközök cseréjére,
ezzel 85 ezer háztartásban javult az
energiahatékonyság. Seszták Miklós elmondta, hogy Magyarország
a megújuló energia felhasználására
2020-ra vállalt 14,6 százalékos hányadot minden bizonnyal teljesíteni
tudja akár már 2018-2019-re is, hiszen 2013-ban ez az arány a 7,8 százalékos vállalással szemben 9,8 százalék volt, 2014-ben 11,1 százalékot
tett ki, és a 2014-2020-as időszakban
750 milliárd forint uniós forrás költhető erre a célra.
A nemzeti fejlesztési miniszter
kitért az ipari parkok fejlesztésére,
amelynek elősegítésére 10 milliárd
forint jegyzett tőkével állami társaságot hoznak létre.
Seszták Miklós kiemelte, hogy
2016 január elsejétől megújul a
hulladékgazdálkodás, holding alapú nonprofit rendszert vezetnek be,

amelyhez önkéntes alapon lehet
csatlakozni.
A miniszter mindkét bizottság
előtt kitért arra, Magyarország tagja lett az Európai Űrügynökségnek,
ami lehetővé teszi, hogy a befizetett
összeg 100 százalékát magyar cégek
használják fel a programokban.
Seszták Miklós kiemelte a fogyasztóvédelem erősítését, utalt
arra, hogy legutóbb az árubemutatók feltételeit szigorították, példaként említette, hogy árubemutatón
nem lehet hitelszerződést kötni, illetve az érintett cégeknek kötelező ügyfélszolgálatot működtetni.
A közlekedés területéről a miniszter hangsúlyozta a vasútfejlesztést,
amelyre 2014-2020 között 1000 milliárd forintot szánnak uniós forrásból.
A vagyongazdálkodásban megteremtették az elektronikus aukció lehetőségét – ismertette Seszták Miklós.
A szaktárca vezetője kitért arra,
hogy az eszközkezelő 2015 októberéig 30 ezer ingatlan-felajánlást fogadott be, és 100 ezer személy lakhatását biztosítja.
A fejlesztési miniszter felhívta a
figyelmet a 2014-2020-as időszakban az Európai Uniótól közvetlenül
megszerezhető támogatási források
fontosságára, a sikeres forrásszerzés
érdekében létrehozták a Magyar Fejlesztési Központot, amelynek honlapján például 24 órán belül magyar
nyelven elérhetővé teszik az angolul
megjelentetett tendereket.
Seszták Miklós elmondta: a panel-program eddigi keretét 2 milliárd
forinttal megemelték, hogy a sikeres
pályázatokat támogatni tudják.
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Ünnepek előtt eredményt hirdettek Elképzelhető a V4-ek részvétele a
Decemberben eldőlt, hány háziorvosi letelepedési és a praxisjog vásárlámacedón határzár kiépítésében
sát segítő pályázat minősíthető nyertesnek, év végére pedig az is kiderül,
Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

ténylegesen hány orvos köti meg a támogatási szerződést – jelentette ki
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára december 9-én egy írásbeli kérdésre válaszul. Tájékoztatása
szerint a letelepedési pályázatra 33, a praxisjog vásárlását segítő pályázatra 48 pályázat érkezett, a két programra tehát összesen 81 pályázatot
nyújtottak be.
Forrás: kdnp.hu, MTI

Rétvári Bence az Országgyűlés
honlapján közzétett, a jobbikos Lukács László Györgynek adott válaszában felidézte: a kormány az üres
háziorvosi praxisok betöltése érdekében a múlt évtől meghirdette a
háziorvosi letelepedési pályázatot,
amelynek célja a lakosság folyamatos
háziorvosi ellátásának biztosítása.
A 2014. évi pályázat keretében az
állam az Országos Egészségbiztosítási Pénztáron (OEP) keresztül 413
millió forint támogatást fizetett ki,
amelynek eredményeképpen 38, korábban betöltetlen háziorvosi szolgálatot sikerült betölteni.
Hozzátette: idén július 30-án az
OEP ismét pályázatot hirdetett tartósan betöltetlen háziorvosi praxisokra 500 millió forint értékben.
Olyan orvosok pályázhattak, akik
képesítésük alapján önálló háziorvosi tevékenységet végezhetnek.
Az érintett háziorvosi szolgálatoknak korábban legalább egy éven
keresztül betöltetlennek kellett
lenniük és ellátandó lakosságszámuknak meg kell haladni az 1000
(felnőtt és vegyes szolgálat esetében), illetve az 500 főt (gyermek
szolgálat esetében).
Az elnyerhető támogatási összeg
– attól függően, hogy mennyi ideje
betöltetlen az adott háziorvosi szolgálat – 6 és 10 millió forint között
van – jelezte az államtitkár. Hozzátette: a támogatási összeg szabad
felhasználású.

A kormány meghirdette a praxisvásárlási programot is, melynek célja,
hogy támogatást nyújtson azoknak a
háziorvosoknak, akik praxisjogot vásárolnak. Ennek a fedezete 2015-ben
összesen 250 millió forint, az egy
háziorvos által elnyerhető támogatás
összege maximum 4 millió forint –
ismertette.
A támogatási összeget ennél a pályázatnál csak a praxisjog megvásárlására
lehet fordítani – jelezte Rétvári Bence, aki kitért arra is: az elbírálás során
előnyt élveznek azok az orvosok, akik
nyugdíjas korú kollégájuktól vásárolnak praxisjogot. A meghirdetett letelepedési és praxisvásárlási pályázatok
2015. október 31-én lezárultak.
A letelepedési pályázatra 33, a
praxisjog vásárlását segítő pályázatra 48 pályázat érkezett, a két programra tehát összesen 81 pályázatot
nyújtottak be.
A pályázatok befogadási és elbírálási folyamata több lépcsőben zajlik,
így december közepéig válik véglegessé, hogy hány pályázat minősíthető nyertesnek, és december 31-ig
dől el, hogy ténylegesen hány orvos
köti meg a támogatási szerződést.
Az elnyert összegeket is idén kifizetik - jelezte.
Kitért arra is: 2014-ben az egy éven
túl betöltetlen szolgálatok több mint
20 százalékát töltötték be.
A támogatási szerződést megkötő
háziorvosok átlagos életkora 43 év,
ami jóval alacsonyabb a háziorvosok
56,5 éves országos átlagának – tette
hozzá.

Folynak arról tárgyalások, hogy a V4-ek határőrizeti alakulatokkal részt
vehetnének a macedón-görög külső schengeni határ megfelelő kiépítésében
– mondta a honvédelmi miniszter december 96-én Hódmezővásárhelyen. Simicskó István azután beszélt erről újságíróknak, hogy cseh védelmi miniszter
kollégájával megtekintette a Balaton 2015 közös kiképzésen a cseh és a maMegjelent Ferenc
gyar katonák statikus és dinamikus bemutatóját.
pápa Laudato si´
FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Forrás: kdnp.hu, MTI

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

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

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

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

kezdetű enciklikája

A cseh védelmi miniszter a kerítésépítésről szólva kiemelte: most azok
gondolkoznak a fizikai határzár kiépítésében, akik néhány hónapja még
„nagyon szigorúan bírálták” a magyar
intézkedést. Azt mondta, szerinte ez
inkorrekt azok részéről, akik a politikai
korrektséget emlegetik.
Hangsúlyozta: fontos rögzíteni, hogy
a schengeni vívmányokat, az emberek
szabad áramlását fenn kell tartani, a határzár pedig nem egy átjárhatatlan akadály, a hivatalos határátkelők és bizonyos távolságonként a gyalogosátkelők
megmaradtak.
Martin Stropnicky közölte: Magyarország nagyon komolyan biztosítja a külső
schengeni határok rá eső szakaszainak a
védelmét, és Csehország érdeke az, hogy
a magyarok ebben sikeresek legyenek.
A közös gyakorlatról szólva a tárcavezetők hangsúlyozták, a V4-ek együttműködésében új fejezetet nyitott a migrációs válság kezelése, a gyakorlat során
fontos tapasztalatokat szereztek.
Simicskó István közölte: december
15-én lejár a két hónapos felhatalmazás
a közös gyakorlatra, de elképzelhető,
hogy cseh és szlovák összekötő tisztek
ezt követően is maradnak a hódmezővásárhelyi laktanyában. Hozzátette: nem
tudják, a jövőben lesz-e ismét probléma a migránsok érkezése miatt, erre az
esetre ígéretet kapott cseh kollégájától
arra, hogy a cseh honvédség rendelkezésre áll majd, segít Magyarországnak.
Simicskó István kiemelte: Magyarország a jövőben is keresi a V4-ek között
a katonai együttműködés még szélesebb
lehetőségeit.
– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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.

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, döntés még nem született a kérdésben, erről a visegrádi országok - Csehország, Lengyelország, Magyarország,
Szlovákia – kormányfőinek kell megállapodniuk. Reményét fejezte ki, hogy
erről a V4-ek védelmi miniszterei Prágában tárgyalnak majd.
Martin Stropnicky cseh védelmi miniszter közölte: bizonyosan szó lesz
erről a kérdésről a prágai találkozón.
Elmondta: valószínűleg nem katonai,
hanem rendőri egységeket küldenének
ki a macedón határra.
Simicskó István elmondta: Magyarország véleménye az, hogy a külső
schengeni határokon kell a migránsáradat ellen a megfelelő védelmet biztosítani. Az első ilyen állomás Görögország
lenne, de számos oka van annak, hogy
ott miért nem lehet megfelelő határvédelmet megvalósítani – tette hozzá.
Martin Stropnicky ezzel kapcsolatban
kijelentette, érzékeny kérdés, de ki kell
mondani, a macedónok hosszú távon
nem tudják megfelelően ellátni a határvédelmet.
A magyar határon kiépített ideiglenes határzárról szólva Simicskó István
elmondta: Magyarország mérlegelte
a lehetőségeket, és véleménye szerint
„korrekt, helyes” utat választott, a migránsáradat fizikai határvédelem nélkül
„kezelhetetlen probléma” lett volna. Az
adatok alapján eredményesnek tűnik az
intézkedés – közölte. Kérdésre válaszolva kitért arra: 5600 katona vesz részt
ebben a feladatban.

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 –

Megújult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Batthyány téri épülete
November 7-én adták át a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSz) Batthyány téri megújult épületét Budapesten. A felújításról tartott sajtótájékoztatón december 8-án Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára hangsúlyozta: a
felújítás eredményeként méltóbb körülmények közé kerültek az ott élő hajléktalan és idős emberek, de az ott dolgozóknak is könnyebb lesz a munkájuk.
Forrás: kdnp.hu, MTI, Magyar Kurír

Az államtitkár felidézte: másfél-két
évvel ezelőtt Kozma Imre, az MMSz
alapító elnöke arra kérte, a Parlament
ablakából nézze meg a Batthyány tér és
környékének épületeit. Akkor már szép
állapotban volt a Szent Anna-templom,
a vásárcsarnok, a cukrászda is, és valóban kirítt a környezetből a szeretetszolgálat méltatlan, málló vakolatú épülete.
Hozzátette, sokan gondolják, hogy a
hajléktalanok és idősek ellátása „nem
kíván csillogást”, mégis fontos lépés
volt a 180 millió forintos támogatás és
a felújítás.
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Soltész Miklós megköszönte az
MMsz és valamennyi karitatív szervezet egész éves, sokoldalú munkáját: az
ukrajnai segítségnyújtást és a hónapokig elhúzódó migrációs válság idején
nyújtott segítséget.
Kozma Imre arról beszélt, hogy sokan
szerették volna megszerezni a Batthyány
téri épületet – köztük bankárok és multinacionális cégek is – , de ő nem engedte.
Azért nem – tette hozzá –, mert azok a
Buda felszabadulása után Budapestre
érkező német Erzsébet-apácák, akik kórházzá alakították az épületet, szegény, rászoruló emberekről akartak gondoskodni. „Az én lelkemben ez az üzenet élt, és

azt gondoltam, hogy ezt az üzenetet nem
szabad elárulni, eladni” – fogalmazott,
hozzáfűzve: ennek a makacsságnak a
következménye persze az is, hogy hosszú
időn keresztül szenvedtek és szégyenkeztek is az épület állapota miatt.
A Batthyány téri épületben az
MMSz a többi között hajléktalanszál-

lót, hajléktalanokat ellátó orvosi rendelőt, idősek otthonát és mentőszolgálatot működtet.
A homlokzati felújítás és a nyílászárók cseréje 180 millió forintos kormányzati támogatásból és 23 millió
forint önerőből valósult meg.
Az intézmény, amelyet 1950-ben
vettek el az Erzsébet-apácáktól, a szocializmus idején állami szociális otthonként működött, egy részét pedig
a Fővárosi Mérnöki Tervező Vállalat
használta. A rendszerváltozás után
a szerzetesrend visszakapta az épületegyüttest, az otthon működtetését
1990-ben a szeretetszolgálat vette át.
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A diaszpóra magyarsága kapocs az összmagyarság vonatkozásában
Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Világnemzet vagyunk, és a diaszpóra magyarsága kapocs az összmagyarság vonatkozásában – jelentette ki Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes december 2-án a Magyar Diaszpóra Tanács V. ülésén. A KDNP elnöke megköszönte, hogy a diaszpóra magyarsága és szervezetei hazafiként álltak ki, amikor
Magyarországot méltatlan támadások érték
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 –

Forrás: kdnp.hu

A kormányfő helyettese a világban
Megjelent Ferenc
szétszórtságban élő
szervepápamagyarság
Laudato si´
kezdetű enciklikája
zeteit tömörítő tanácskozást megnyitva
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kellazért váltunk világnemkiemelte:
nem
zetté, mert így akartuk, hanem mert a
történelem így alakította.
Semjén Zsolt emlékeztetett a különböző előjelű diktatúrákra, az 1956-os
forradalom és szabadságharc leverésére, a kényszerű emigrációra. Azt
mondta: ebből a látszólagos hátrányból
kellett megpróbálni előnyt kovácsolni,
ami láthatóan sikerül is.
Világnemzet vagyunk, a világ minden részén vannak szervezett magyar

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 –

közösségek, amelyek nem úgy viselkednek, mint „egy szabadcsapat vagy
valamilyen partizánalakulatok, hanem
rendezett hadseregként” – fogalmazott.
Semjén Zsolt megköszönte, hogy a
diaszpóra magyarsága és szervezetei
hazafiként álltak ki, amikor Magyarországot méltatlan támadások érték. Mint
mondta: ez nem volt könnyű feladat,
ellenszélben megmaradni, és kiállni a
magyar érdekek mellett, de megtették.
Hozzátette: ezt Magyarországról nehezebb lett volna így megoldani, hiszen
ők ismerik az ottani miliőt és nyelvet.
Azt is megköszönte, hogy amikor a
Kárpát-medence magyarságát érte támadás, vagy méltánytalanság, akkor a

világ magyarsága állt ki mellettük. Példaként említette a székely zászló ügyét, és azt mondta: amikor korlátozni akarják a
székelyeket, hogy saját nemzeti
szimbólumaikat használják, tiltakozásként nemcsak a magyar
Országgyűlés épületén lobog a
székely zászló, hanem a világ
minden részén. Így az egész világon tudatosult, van olyan, hogy Székelyföld és székely zászló.
Kitért arra is, hogy a diaszpóra magyarsága elvégezte az emigráció szervezeteinek átalakítását, és azok ma
már minden magyar otthonai lehetnek,
akkor is, ha csak pár évre megy ki va-

laki dolgozni, vagy tanulni, vagy oda
házasodik. Ez szintén nem volt könnyű
munka – összegzett Semjén Zsolt.
Az esemény elején Pleskó László, a
Dél-afrikai Magyar Szövetség elnöke
felmutatott egy transzparenst, amelyen az állt: Nándorfehérvár 1456 =
Röszke 2015.

Egyhangú igen a zárónyilatkozatra

A Nyugat folyamatosan veszít befolyásából

A Magyar Diaszpóra Tanács sikeresnek ítéli a honosítást és az állampolgárság
megállapítását, és bíznak benne, hogy a lehetőséggel minél többen élnek majd a
jövőben. Többek között ezt tartalmazza a tanács V. ülésén, december 2-án egyhangúlag elfogadott zárónyilatkozat, amelyet Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes ismertetett sajtótájékoztatón.

Abszurd koalíció alakult az illegális bevándorlás ügyében, amely az embercsempészek által foglalkoztatottak tízezreinek hálózatából áll, valamint üzletemberek által fizetett jogvédők csapatából és az unió egyes vezető politikusaiból. Ennek eredményeként ma beszállítjuk Európába azokat az embereket,
akik vagy arra kényszerültek, vagy arra a döntésre jutottak, hogy elhagyják
azt a földet, ami az otthonuk volt – jelentette ki Orbán Viktor a Magyar Diaszpóra Tanács V. ülésén december 2-án.

Forrás: kdnp.hu, MTI

Semjén Zsolt elmondta: 60 ezer állampolgársági megállapítást végeztek
el, és a közel 740 ezer esküt tevővel
együtt az év végére mintegy 800 ezer
új magyar állampolgár lesz. A ciklus
végére egymillió lesz azok száma, akik
magyar állampolgárrá válnak – erősítette meg.
A kormányfő helyettese kitért arra is,
hogy a diaszpóra magyarsága üdvözölte a Kőrösi Csoma Sándor programot,
amelynek keretében százan utaznak ki
a kinti közösségek megerősítésére. Idén
már 26 országban tevékenykednek ösztöndíjasok, és a programra egymilliárd
forint áll rendelkezésre. Az új állomások
között említette Görögországot, Törökországot, Ciprust és Új-Zélandot.
A résztvevők, a zárónyilatkozat szerint, reményüket fejezték ki, hogy a
program 2016-ban is folytatódik.
A tanács üdvözölte a diaszpórában
fennmaradt magyar hagyatékokról és
tárgyi örökségekről gondoskodást vállaló Mikes Kelemen program eredményeit. Semjén Zsolt jelezte: a programot idén
digitalizálással, történeti kutatásokkal
és életút interjúk készítésével egészítették ki, ennek keretében 10 ösztöndíjas
érkezett a diaszpóra szervezeteihez.
A dokumentum alapján a tanács támogatja azt a döntést is: a diaszpóráról
összegyűlt tudás bemutatására Emigrációs és Diaszpóra Központ jöjjön létre,
amely vállalja a diaszpóra gyűjtemények adatbázisban való feldolgozását,
az ott élőkkel való kapcsolat erősítését,
és állandó, valamint időszaki kiállításokon mutatja be a magyar emigráció
történetét, a témában tudományos és
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ismeretterjesztő előadásokat, konferenciákat szervez.
Támogatják továbbá a világban fellelhető magyar értékeket és emlékeket
bemutató Julianus Program folytatását,
és üdvözlik, hogy általa már több száz
magyar emlék vált elérhetővé a Nemzeti
Regiszteren. Arra biztatják a tagszervezeteket, hogy adatszolgáltatásukkal,
saját gyűjtésükkel járuljanak hozzá a
kataszter folyamatos bővítéséhez.
A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint a diszpóra
tanács fontos szerepet játszik magyar
államérdek szempontjából. A diaszpóra
mára egységes és rendezett szervezet,
amely nagy szolgálatot tesz Magyarországnak. Megrendítő az a hazafiasság,
amivel kiálltak a magyarság mellett,
amikor erre szükség volt – fogalmazott
a kormányfő helyettese.
Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár hozzátette: kiegészült
a dokumentum Reconnect Hungary
program folytatásával. (A 2012-ben indított ReConnect Hungary program az
izraeli, örmény és ír „birthright” – programokkal rokon. Célja, hogy egy kéthetes magyarországi program keretében
azon, magyar felmenőkkel rendelkező
észak-amerikai fiatalok, akik keresik
vagy erősíteni szeretnék magyar identitásukat, megismerkedhessenek az anyaország társadalmi, kulturális és gazdasági életével.)
Az ülésen, az államtitkár beszámolója szerint, kiemelték a résztvevők a
kárpát-medencei szórványmagyarságot
segítő Petőfi Sándor program jelentőségét is. Kitértek arra is: a történelmi egyházak kiemelkedő munkát végeznek a
nemzeti identitás megtartásában.

Forrás: kdnp.hu, MTI

A kormányfő kifejtette: nem arról
van szó, hogy nem tudják őket feltartóztatni, hanem „mi magunk” szervezzük őket, küldünk járművet értük,
és helyezzük hatályon kívül azokat
a törvényeket, amelyek normális
migránspolitikát tennének lehetővé.
Újabb kori népvándorlásról van szó,
és a migránsok nem bejönnek, hanem
lerohanják Európát – jelentette ki.
Orbán Viktor miniszterelnök arra
számít, hogy a napokban kiderül egy
„titkos háttérmegállapodás” arról,
hogy az Európai Unió befogadna 400500 ezer szír menekültet. Akár még a
héten Berlinben bejelenthetik ezt a javaslatot, amely ugyan kikerült a múlt
heti EU-Törökország-megegyezésből,
de szerinte ennek ellenére a paktum
létezik.
Óriási nyomás lesz Magyarországon és a többi visegrádi tagállamon
amiatt, hogy ezeket az embereket
nemcsak behozni akarják Európába,
hanem rögtön szét is osztani a tagállamok között kötelező erővel – hangsúlyozta a miniszterelnök. „Mi ezt nem
tudjuk elfogadni” – jelentette ki.
Végét járja a nyugati dominanciára
épülő világgazdasági rend, a nyugati katonai dominancia és a demokráciaexport – mondta Orbán Viktor
miniszterelnök. A kormányfő előadásában arról beszélt, hogy egy világhatalmi, világgazdasági és világpolitikai átrendeződés kellős közepén
vagyunk, a Nyugat folyamatosan veszít befolyásából.

A világgazdaság súlypontjának
Keletre helyeződése nem átmeneti jelenség, a nyugati katonai dominancia
szintén lezárulóban van, és a demokráciaexportra, az emberi jogok exportjára épülő világpolitikai kurzusnak is
a végén járunk –fejtette ki.
Hozzátette: Európát az amerikaiaknál is súlyosabb gondok gyötrik, az
európai gazdaság továbbra is elmeszesedett. Felhívta a figyelmet arra, hogy
ha Közép-Európa nem lenne tagja az
Európai Uniónak, a közösség gazdasága zsugorodna.
Magyarországról szólva ugyanakkor Orbán Viktor azt mondta: az ország megújítási kísérletének sikerességét ma már olyan „fényes tekintetű”
helyeken sem illik kétségbe vonni,
mint Brüsszel.
A kormányfő közlése szerint az alsó
középosztály helyzete érzékelhető
ütemben javul, és ha ez folytatódik,
akkor a ciklus végére már egész elfogadható képet mutat majd az ország.
Abból kell főznünk, ami van, és
ez munkaalapú gazdaságra ítél bennünket. Ha a magyarok nem dolgoznak, tönkremegyünk nemzetként is,
egyenként is; ha dolgoznak, akkor van
esélyünk arra, hogy megmaradjunk –
mondta a miniszterelnök.
Kitért arra, hogy jelenleg 4,1-4,3
millió között van a dolgozó emberek
száma. 1991 óta ennyien Magyarországon nem dolgoztak, a rezsicsökkentés
eredményeként az infláció gyakorlatilag megszűnt, a reáljövedelmek tavaly
mintegy 5 százalékkal nőttek, ami idén
is folytatódott – sorolta Orbán Viktor.
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Nem elég tiltakozni, cselekedni is kell!
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tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

Magyarország ma beadja a migránsok kötelező kvóták szerinti szétosztásáról szóló EU-s döntést megtámadó keresetét az Európai Bíróságra – jelentette be Orbán
Viktor miniszterelnök a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) XIV. plenáris ülésén, december 3-án Budapesten, a Várkert Bazárban. Nem elég tiltakozni, cselekedni is
kell – mondta a kormányfő, emlékeztetve arra, hogy Szlovákia előtte való nap tette meg ugyanezt, és fordult az Európai Bírósághoz.

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

Forrás: kdnp.hu, MTI

Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta: a visegrádi együttműködés (V4)
tagállamai – Magyarország mellett
Csehország, Lengyelország és Szlovákia – bebizonyították, hogy „ha akarjuk,
meg lehet állítani a migránsáradatot”.
Utalt a V4-es határvédelmi együttműködésre, megjegyezve, hogy hamarosan
Macedóniában is megjelennek majd
magyar határvédelmi erők. Sokan azonban, akik „más észjárást követnek”, nem
örülnek ennek a sikernek – tette hozzá.
Példaként azt mondta, hogy az elmúlt
napokban Magyarországgal szemben
indított jogi eljárásokat is bosszúnak tekinti, mert a magyar kormány szembe
mert fordulni Brüsszel bevándorláspárti
politikájával.
Orbán Viktor előadásában hosszan
szólt arról a magyar kormányzati álláspontról, amely szerint a nemzetek
létezése Európában nem a problémák
forrása – mint azt sokan hiszik, és
éneklik „a nemzetek felettivé válás
indulóját” Brüsszelben és „a pénzügyi központok különböző európai
fővárosaiban” –, hanem a megoldások
előfeltétele. A miniszterelnök több kísérletet is említett a nemzetek létezése
ellen. Ilyen volt szerinte az, amikor a
készülő uniós alkotmányból kihúzták
az utalást a keresztény gyökerekre,
holott „ez ténykérdés”.
A nemzetek elleni lépésként értékelte
azt is, hogy egyre több tagállami hatáskört vontak el a nemzeti szuverenitás
köréből, és adták az eurobürokraták kezébe. Ezzel kapcsolatban megemlítette:
az Egyesült Királyság ma már az egész
európai jogrendszer revízióját követeli
annak megállapítása érdekében, hogy
melyek azok a jogkörök, amelyek indokolatlanul – talán még jogszerűtlenül is
– kerültek át az eurobürokratákhoz.

Végül a migrációs válságot is a nemzetek meg�gyengítésére tett kísérletnek nevezte a kormányfő.
Úgy fogalmazott: Európa
elitje 2015-ben egy igazán veszélyes lépésre
szánta el magát, amikor
szélesre nyitotta az EU
külső határait a tömegével beözönlő migránsok
előtt. Szavai szerint egy
„bizarr koalíció” jött létre az embercsempészek és a jogvédők között, amit
kívülről támogatnak vezető európai politikusok is.
Aggodalmát fejezte ki Orbán Viktor
miniszterelnök az erdélyi magyar politikusok ellen indított romániai hatósági
vizsgálatok miatt. A kormányfő a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) budapesti ülésén emellett arról is beszélt:
külhoni fiatal magyar vállalkozókat segítő programok indulhatnak.
A miniszterelnök előadásában országonként szólt a Kárpát-medencei magyarság helyzetéről.
Romániával kapcsolatban úgy fogalmazott: a magyar kormány visszarendeződést érzékel a kisebbségi jogok
területén, a nyelvhasználat kérdésében
pedig az európai jogok elvitatását tapasztalja „a saját közösségeinktől”. Kifogásolta továbbá, hogy nem gyorsult
fel az egyházi és közösségi ingatlanok
visszaszolgáltatása, és szerinte az erdélyi magyar orvosképzés ügye sem a
rendeződés irányába tart.
„A magyar politikusok ellen különböző indokokkal indított hatósági vizsgálatok is inkább aggodalommal töltenek el bennünket, semmint a jogállami
szempontok győzedelmeskedésének
diadalérzésével” – közölte.
Orbán Viktor azt mondta: a magyar
kabinet sajnálatosnak tartotta az elmúlt

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 –

gyar nemzetpolitikának nem érdeke,
hogy az ott létrejött egység sérüljön.
A horvátországi magyaroknak azt
Ferenc
kívánta Orbán Viktor, hogy Megjelent
olyan
korpápa Laudato si´
kezdetűaenciklikája
mány legyen Zágrábban, amely
nemA lelki-szellemi környezetszennyezés
is védekezni
kell
zeti érzést, a ellen
nemzeti
büszkeséget
pozitív államalkotó tényezőnek tekinti.
Szlovéniáról szólva arra hívta fel a
figyelmet, hogy Magyarország minden
segítséget megad Ljubljanának az „újkori népvándorlásból” fakadó feladaéveknek azt a román politikáját, amely tokhoz.
nem kereste az együttműködést BukaOrbán Viktor az értekezleten közölte
rest és Budapest között. Hangsúlyozta: azt is: külhoni fiatal magyar vállalkoMagyarország mind a román népnek, zókat segítő programok indulhatnak.
mind a választott vezetőknek megadta a Jelezte: a kormány elvi döntéseket
kijáró tiszteletet. „Most jó reményekkel hozott arról, hogy szakmai segítségfigyeljük a Romániában lezajló politikai nyújtással, valamint részben visszaváltozásokat, tanulmányozzuk a helyze- térítendő, részben vissza nem térítentet” – tette hozzá.
dő támogatásokkal járuljanak hozzá
A felvidéki magyarság ügyében a ezekhez a programokhoz. A magyar
miniszterelnök kifejtette: azt követően, nyelvű, jól képzett szakmunkások
hogy a nemzeti alapon szerveződő ma- mellé szükség lesz külhoni magyar
gyar párt nem került be a szlovák par- nyelvű és kultúrájú, sikeres fiatal vállamentbe, a budapesti kormány egy na- lalkozói rétegre is – emelte ki.
gyon szoros szlovák-magyar gazdasági
A kormányfő kitért az egységes oktaegyüttműködés mellett tette le a voksát, tási tér megvalósítására is a Kárpát-meazt remélve, hogy ez a kooperáció ked- dencében. Felidézte többek között a
vező lesz az ottani magyarságnak is. Sapientia megalapítását, majd megjeÉrtékelése szerint a gazdasági sikerek gyezte: most azért harcolnak, hogy a koelvitathatatlanok – példaként említette máromi Selye János Egyetem 2016-ban
a komáromi Duna-hidat mint zászlósha- az akkreditációs bizottságtól megkapja
jót –, és „a szlovák-magyar kapcsolatok azt az elismerést, ami a hosszú távú lénagyon régen voltak olyan kiegyensú- tezéséhez elengedhetetlen.
lyozottak, mint most”. A felvidéki maA miniszterelnök beszámolt a Kárgyar pártnak azt kívánta, hogy a soron pát-medencei ösztöndíjprogram elindíkövetkező választáson legyen képvise- tásáról, ami lehetővé teszi a diákoknak,
lete a magyarságnak a pozsonyi parla- hogy magyar állami ösztöndíjjal a Kármentben.
pát-medence összes magyar intézméKárpátaljára rátérve a kormányfő nyében tanulmányokat folytathassanak.
örömét fejezte azért, hogy hosszú évek Összegzése szerint az oktatás, a tudás
szembenállása után összefogás alakult és gazdaság összekötése Magyarország
ki az ottani magyarok között.
egyik legfontosabb nemzetstratégiai
Délvidékkel kapcsolatban hangsú- kérdése, ezért helyes, hogy a határon túli
lyozta, hogy évek óta jó irányba tartó politikában is az oktatás és a gazdaság
építkezés halad, egyúttal jelezte: a ma- kapja a legnagyobb hangsúlyt.
FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Megvalósulóban van a nemzetegyesítés
A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint a megvalósulás stádiumában van a nemzetegyesítés. Semjén Zsolt a Magyar Állandó Értekezlet XIV.
plenáris ülésén december 3-án Budapesten, a megnyitó beszédében kiemelte: a visszahonosítással és az állampolgárság megállapításával év végére eléri a 800 ezret
az új magyar állampolgárok száma, ami a nemzet közjogi egyesítésének megvalósítását jelzi.
Forrás: kdnp.hu, MTI

Semjén Zsolt kitért arra is, hogy egységes oktatási, kulturális térként kezelik
a Kárpát-medencét, és ma már nemcsak
az erdélyi diákok jönnek Magyarországra tanulni, hanem az is természetes,
hogy innen mennek hallgatók ottani
egyetemekre, és ez igaz az oktatókra, a
professzorokra is. A miniszterelnök-helyettes történelmi jelentőségűnek nevezte az egységes gazdasági tér megvalósítását, ami szintén folyamatban
van. A Vajdaságban például soha nem
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látott fejlesztési programot indítanak,
aminek meghatározó nemzetpolitikai
és gazdasági jelentősége van – emelte
ki a KDNP elnöke, aki beszélt arról is,
hogy a három legfontosabb nemzetpolitikai kérdésben teljes konszenzus van.

Ez a teljes jogú állampolgárság, amely
jár minden magyarnak, éljen bárhol a
világon, és ehhez kapcsolódik elválaszthatatlanul a szavazati jog.
Ez szintén minden magyart megillet,
a magyar Országgyűlés, összmagyar
Országgyűlés – fogalmazott Semjén
Zsolt.
Kitért arra is, hogy a Kárpát-medence
magyarságának jár az autonómia, testre
szabott módon, azaz a tömbmagyarságnak a területi, a szórványmagyarságnak
a kulturális önrendelkezés. Fontos eredménynek tartotta, hogy a mindennapok

kis dolgaiban is evidenciává vált, hogy
„egy nemzet vagyunk”, és a külhoni
magyarság hírei nem külpolitikai hanem belpolitikai hírként jelennek meg.
A miniszterelnök-helyettes természetesnek nevezte, hogy a Máért mostanra évről-évre megtartja ülését. Ez nem
volt mindig így, de ma már evindencia
– mutatott rá. Hozzátette: a testület a
magyarság és a magyar állam legszélesebb tanácskozó fóruma. Az egyetemes
magyar nemzet megmaradására keres
és talál sikeresen válaszokat – emelte ki
a miniszterelnök-helyettes.
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édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

kapcsolattartás

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

Az oktatási és kulturális területek támogatása mellett a gazdaságfejlesztés felé mozdul el a jövőben a nemzetpolitika, segítendő a
helyben boldogulást – emelte ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) XIV. ülése után tartott
sajtótájékoztatón december 3-án. Kifejtette: 2010 óta minden évben jelentős összeggel nőtt a nemzetpolitika pénzügyi kerete, idén
Ferenc emelkedett.
19 milliárdról 23 Megjelent
milliárdra
FORRÁS: AA

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

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

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

Forrás: kdnp.hu, MTI

Kitért a vajdasági gazdaságfejlesztési programra is,
amelyre 50 milliárdos keretet
biztosítanak. Ebből 30 milliárd a kedvezményes hitel,
a többi vissza nem térítendő
támogatás. A program az ottani magyarság megmaradását
segíti, és célja, hogy az adott
térség gazdasági fejlődése
meginduljon.
Arról, hogy a sportközvetítéseket nem tudják a külhoni magyar területeken élők
magyar nyelven nézni, elmondta: tárgyalnak erről, és
minden remény megvan arra,
hogy a helyzet belátható időn
belül rendeződik. Semjén
Zsolt beszámolt arról, hogy
a magyar kormány nevében
az unió szakbiztosához és a
Jean-Claude Juncker által vezetett bizottsághoz fordult, a
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alaptól
(MTVA) pedig egy szakmai
levelet küldött. Véleménye
szerint jó esély van arra, hogy
belátható időn belül megállapodás születik a magyar álláspontnak megfelelően. Ugyanakkor megjegyezte: a kérdésre
Brüsszelben versenyjogot korlátozó helyzetként tekintenek.
Emellett a jogtulajdonosok
felé pénzügyi ajánlatot tettek,
azaz Magyarország kész megvásárolni a sugárzási jogokat
a Kárpát-medence magyarlakta területeire. Megkeresték az
érintett államok médiumait is,
hogy kétoldalú megállapodásokat kössenek – jelezte. Ma-
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gyarország nyitott arra, hogy
az itt élő románság nézhesse
románul az olimpiát, cserébe
például az erdélyi, felvidéki
magyarság pedig magyarul
nézhesse a közvetítéseket. Ez
ügyben is jól állnak, csak Romániával nem sikerült megállapodni, de még egyszer ajánlatot tettek – jelentette ki.
Kérdésre közölte: a tárgyalásokat alapvetően az MTVA
folytatja majd le, a költségvetési fedezet rendelkezésre
áll.
Semjén Zsolt arról a törvényről, amely a szlovák kisiskolák bezárását rendeli el,
elmondta: ez az intézkedés a
magyar településeket sújtja a
leginkább. A magyarság megtartása szempontjából ezek az
iskolák ugyanakkor rendkívül
fontosak, ezért Berényi Józsefnek, a Magyar Közösség
Pártja elnökének kérésére a
magyar kormány kész arra,
hogy magyar költségvetési
támogatást biztosítson ezen
iskolák fenntartására.
Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár elmondta: a Máért zárónyilatkozatát egyhangúlag fogadták el.
Nagy örömükre szolgált, hogy
a határon túli képviselők teljes
számban megjelentek és az
itthoni pártok is jelen voltak –
tette hozzá.
Értékelése szerint az egész
ülés konstruktív, szinte már
baráti hangulatban zajlott,
sikerült megvitatni a nemzetpolitikai történéseket és meg
tudták mutatni, milyen terveik
vannak jövőre.

Zárónyilatkozat
A jövőben a gazdasági megerősítésre a
nemzetpolitikának külön hangsúlyt kell
fektetnie – rögzítették a Magyar Állandó
Értekezlet XIV., budapesti plenáris ülésének zárónyilatkozatában, amelyben sikerként értékelték az egyszerűsített honosítás
iránti töretlen érdeklődést, és reményüket
fejezték ki, hogy Ukrajnában helyreáll a
béke. A résztvevők megállapodtak abban,
hogy jövőre a fiatal magyar vállalkozókat
segítik.
A dokumentum rögzíti: a külhoni magyarság szülőföldjén való megtartásához és
megerősödéséhez olyan gazdaságpolitikai
eszközöket kell bevonni, amelyek a magyar gazdasági vagyon növelése mellett a
magyar vállalkozások és a magyar munkavállalók számára is kedvező helyzetet eredményeznek.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy
az egyszerűsített honosítás folyamatának
népszerűsítése, támogatása továbbra is prioritás. Sikerként értékelik, hogy az érdeklődés továbbra is folyamatos.
Üdvözlik azt az országgyűlési határozatot, amely november 15-ét a magyar szórvány napjává nyilvánítja.
A résztvevők reményüket fejezik ki,
hogy Ukrajnában helyreáll a béke, az ország olyan demokratikus jogállammá válik,
melyben teljes körűen biztosítják a nemzetiségek jogait is.
A külhoni magyar közösségek megmaradása érdekében támogatják a Kárpát-medencei magyar szervezetek által kidolgozott
autonómia- és önkormányzatisági törekvéseket.
Üdvözlik a szórványmagyarság megőrzése érdekében indított Petőfi Sándor-programot, amelynek keretében 50 magyarországi
és külhoni magyar ösztöndíjas utazott a
szórványközösségekhez. Sikeresnek tekintik a külhoni magyar szakképzés éve programot, s megállapodtak abban, hogy 2016 a
külhoni magyar fiatal vállalkozók éve lesz.
A résztvevők olyan lépések megtételét
kérik, amelyek egyszerűbbé teszik a választójog gyakorlását a magyarországi lakcímmel rendelkező, de életvitelszerűen külföldön élő szavazópolgárok számára is.
Erdéllyel összefüggésben tiltakoznak
a kommunista diktatúra idején elkobzott
egyházi és közösségi javak restitúciójának
leállása, a korábban jogerősen visszaszolgáltatott ingatlanok – mint a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, vagy
a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium – tulajdonjogának megkérdőjelezése és
visszaállamosítása ellen.
Megdöbbentőnek és az európai jogállamisággal összeegyezhetetlennek tartják a
magyar nyelv és nemzeti szimbólumaink
használatát korlátozó prefektusi, rendőrségi
és fogyasztóvédelmi fellépéseket, amelyek
ellen határozottan tiltakoznak. Sürgetik
a jogszabályok gyakorlatba ültetését és a
valós kétnyelvűség megvalósítását azokon
a településeken, ahol a magyarság száma
jelentős vagy meghaladja a 20 százalékot.
Aggodalommal veszik tudomásul, hogy továbbra sem alakult meg a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem önálló
magyar tagozata. Kifejezik abbéli remé-

nyüket, hogy a 2016-ban esedékes romániai helyhatósági és parlamenti választások
után mind a helyi közigazgatásban, mind a
bukaresti törvényhozásban megerősödik a
magyar érdekképviselet. Arra bíztatják az
erdélyi magyarokat, hogy a közösségük jövőjét cselekvően alakító, felelős polgárként,
minél nagyobb arányban vegyen részt a választásokon.
Aggodalommal tapasztalják, hogy az
európai terrorveszély ürügyén mind a médiában, mind pedig egyes állami vezetők
részéről magyarellenes hangulatkeltés indult el. A veszélyeztetett közösségek, mint
például a szórvány- és csángó-magyarok
további kiemelt figyelmet érdemelnek.
Felvidék esetében határozottan kiállnak
amellett, hogy a szlovák parlament úgy
módosítsa az ország állampolgársági törvényét, hogy ne fenyegesse az állampolgárság
elvesztése azt, aki más ország állampolgárságáért folyamodik. Elutasítják a szlovák
közoktatási reform azon elemeit, amelyek
a magyar iskolák tömeges bezárásával fenyegetnek. Szorgalmazzák, hogy az intézmények finanszírozási rendjének reformja
olyan formában valósuljon meg, amely nem
érinti a magyar tannyelvű iskolákat.
Remélik, hogy a szlovák kormány úgy
módosítja a médiaszabályozást, hogy az – a
jelenlegi gyakorlattól eltérően – ne érintse
hátrányosan a kisebbségi nyelveken is sugárzó kereskedelmi műsorszolgáltatókat,
televíziókat.
Fontosnak tartják, hogy a felvidéki magyar érdekképviseletet megjelenítő Magyar
Közösség Pártja a 2016. március 5-én esedékes szlovákiai parlamenti választáson
bekerüljön a törvényhozásba. Határozottan
kérik, hogy a szlovák kormány tartsa be
Szlovákia kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozó nemzetközi vállalásait.
Vajdaság kapcsán reményüket fejezik ki,
hogy Szerbia EU-csatlakozási folyamata a közeljövőben felgyorsulhat és még
az idén sor kerülhet az első tárgyalási
fejezetek megnyitására. Üdvözlik, hogy
Szerbia EU-csatlakozása során a vajdasági magyarság jövője szempontjából
kulcsfontosságú területek és kérdések
kiemelt figyelmet kapnak. Fontosnak tartják, hogy a kisebbségi akcióterv mielőbb
elkészüljön, és tartalmazza a vajdasági
magyar nemzeti közösség részéről megfogalmazott elvárásokat. Történelmi jelentőségűnek tartják a kormány november
18-i döntését, miszerint 50 milliárd forintos gazdaságfejlesztési program indít a
Vajdaságban. Bíznak abban, hogy a szerb
fél által szorgalmazott kétnyelvű oktatás
bevezetésére a jövőben nem kerülhet sor,
mivel az a magyar közösség identitásvesztését, hosszú távon pedig asszimilációját eredményezné.
Kárpátalja vonatkozásában üdvözlik a
kormánynak a kárpátaljai magyar közösség
szülőföldjén való megőrzése, létfeltételeinek és anyagi biztonságának támogatása
érdekében indított programjait. Üdvözlik a
két magyar párt által az önkormányzati választásokon elért eredményt.
Horvátország kapcsán bíznak benne,
hogy a létrejövő új horvát kormány a horvát
kisebbségi alkotmányerejű törvényben foglaltakat maradéktalanul teljesíti.
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A kommunizmus egy őrült eszme volt

Megemlékezés

S-JÚNIUS

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

Ma már senki sem vitatja, hogy a nemzetiszocializmushoz hasonlóan a kommunizmus is egy őrült eszme volt - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Szovjetunióba
hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából november 21-én tartott megemlékezésen. Az ünnepséget a VI. kerületi Derkovits Gyula
Általános Iskola udvarán tartották, ebben az épületben volt ugyanis 1945-1948 között a szovjet állambiztonság börtöne.
FORRÁS: AA

Forrás: kdnp.hu, MTI

vittek el a Szovjetunióba bírósági ítélet
nélkül, csak gyanú alapján, osztályideFerenc
genként magyar hazafiakat”. Megjelent
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája
A Gulagot túlélők évtizedekig
nem
A lelki-szellemi környezetszennyezés
is védekezni
beszélhettekellen
arról,
mi kell
történt velük.
Azzal azonban – folytatta –, hogy az
Országgyűlés 2012-ben a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és
kényszermunkások
emléknapjává
nyilvánította november 25-ét, merőben megváltozott a helyzet, így ma
már a kormány és a történettudomány képviselőivel közösen emlékezhetnek.
Menczer Erzsébet azt is mondta: „egy
olyan Európában élünk, ahol jelenlegi
szövetségeseinknek – jobbára a második világháború győzteseihez sorolják
magukat – nekünk kell megmagyarázAz ünnepségen – amelyen részt vett nunk, hogy az emberi jogok nem csak
mások mellett Boross Péter volt mi- akkor sérülnek, ha valakit zsidósága
niszterelnök, Hassay Zsófia, Terézváros miatt visznek el egy haláltáborba. Az
polgármestere és több kormánypárti or- emberi jogok ugyanis nem származásszággyűlési képviselő – Menczer Erzsé- tól függenek. A haláltábor pedig, amely
bet, a Szorakész elnöke a megemlékezés Sztálin Szovjetuniójában hamarabb állt
helyszínéről szólva azt mondta: a szov- már a szögesdrótjaival, magasfeszültjet megszállás után, minden emberi jog- ségű kerítésével, mint a kontinensen,
gal szemben, óriási igazságtalanságok Európában, éppúgy haláltábor, mint
történtek e börtön falai között, amiben Auschwitzban”.
az akkori magyar kommunista szimpaA Szorakész elnöke szavait azzal zártizáns hatóságok is bűnösök voltak.
ta, hogy mindennek ellenére a nemzet
„Ma már egy óvodában is tudják (...), nagy sikere a mai nap, „élünk, itt vahogy magyar hatóságok hivatalos köz- gyunk, feldolgozzuk a múltat, és nem
reműködésével szedték össze a zsidó- hagyjuk megismétlődni a gyalázatot”.
nak minősülő személyeket a második
A megemlékezés után a résztvevők
világháború vége felé, és erre nincs megkoszorúzták az iskola – az egykori
bocsánat” - fejtette ki, felhívva a figyel- börtön – falán lévő emléktáblát, majd
met azonban arra is, hogy „ugyancsak kegyeleti séta indult a Terror Háza Múmagyar hatóságok közreműködésével zeumhoz.
FORRÁS:MTI

Orbán Viktor azt mondta: amikor a
nemzetiszocializmus őrült gondolata
háborúba rántotta a világot, és a megroggyant nyugati világ felismerte, hogy
a léte forog kockán, szövetségre lépett
egy másik őrült gondolattal, a nemzetközi szocializmussal, a kommunizmussal és annak gazdájával. Így tört be a
szovjet világ Európába.
„Saját biztonsága fejében a Nyugat
végül tálcán nyújtotta át a Szovjetuniónak Európa szabadságszerető népeinek
jelentős hányadát” – fogalmazott a kormányfő.
Hangsúlyozta: „az egész nemzet nevében emlékezünk a meghurcoltakra,
fejet hajtunk az elhunytak előtt, kifejezzük tiszteletünket a hazatérteknek,
és vigyázunk a még élőkre”. A Gulag
táboraiba sok százezer magyart szállítottak a Kárpát-medence minden részéről, hadifoglyokat, civileket, politikai
elítélteket – idézte fel a miniszterelnök,
hozzátéve: az 1944 őszétől 1948-ig elhurcoltaknak csak mintegy ötöde élte
túl a megpróbáltatásokat. Mindezt egy
Európában született őrült gondolat hozta létre – mutatott rá.
„Ma már senki sem vitatja, hogy a
nemzetiszocializmushoz hasonlóan a
kommunizmus is egy őrült eszme volt,
senki sem vitatja a kommunizmus bűneit, de (...) hosszú és rögös utat kellett
bejárnunk, amíg idáig eljutottunk” –
mondta Orbán Viktor, arra utalva, hogy
a rendszerváltás utáni két évtizedben
Magyarországon „a mindenkori jobb-

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 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

és baloldal külön-külön cipelte saját
történelmi terheit”, és folyt a vita arról,
„kinek a zsákja nehezebb”. Itt volt az
ideje lezárni ezt az időszakot, ezért lett
2015 a Szovjetunióba hurcolt politikai
foglyok és kényszermunkások nemzeti
emlékéve – jegyezte meg.
Orbán Viktor arról is beszélt, felemelő érzés volt, amikor végre szabadon
lehetett emlékezni a kommunizmus
áldozataira. Azt is fontosnak nevezte
– „különösen most, amikor Európa ismét támadás alatt áll” –, hogy a magyar
fiatalok ismerjék a 20. századi diktatúrák szellemi eltévelyedéseit, és azzal az
elhatározással nőjenek fel, hogy ez ne
történhessen meg soha többé.
„Tisztelet a hősöknek, kegyelet az
áldozatoknak!” – zárta beszédét a
kormányfő.

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 –

Az egész magyar népet meg akarták büntetni
Ismernünk kell a történelmet, hogy ne ismétlődhessenek meg a sötét időszakok. Minél több embernek meg kell ismernie a 20. század történelmének sötét időszakait,
mert így tudjuk elkerülni, hogy azok még egyszer megismétlődjenek – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a Szovjetunióba
hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja alkalmából november 21-én tartott megemlékezésen.
Forrás:kdnp.hu MTI

Rétvári Bence a Terror Háza Múzeum előtt – a Szovjetunióban Volt
Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének (Szorakész) és a Gulag Emlékbizottság
rendezvényén – úgy fogalmazott,
a 20. század erősen meggyötörte
Magyarországot: lezajlott két világháború, egy békediktátum, egy
eltiport forradalom és hét rendszerváltás.
A II. világháború totális háború
volt, amit totális diktatúra követett, és a Szovjetunió nem csak a
politikai vezetést, hanem az egész
magyar népet meg akarta büntetni – emelte ki az államtitkár, aki
elmondta: Kelet-Közép-Európából
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becslések szerint 4,3 millió embert
vittek el kényszermunka-táborokba, ám a pontos számot sohasem
fogjuk tudni, mert a Szovjetunióban úgy gondolták, akiket munkatáborba visznek, azokkal sohasem
kell majd elszámolni. A táborokban
pedig megszűnt az emberség, csak
a büntetés és az embertelenség maradt.
Az államtitkár beszélt arról is,
hogy a gulag és a malenkij robot
sokáig tabutéma volt. Hiába léphettek át a szögesdróton és a kerítésen
akik hazatértek, a kerítésen túl ott
volt a „hallgatás fala”, ami magasabb volt, mint a szögesdrót – tette
hozzá.
A megemlékezésen részt vevő
túlélőkhöz szólva azt mondta, ők

legyőzték a Szovjetuniót, a kommunizmust, a vörös csillagot, és ez
jelzi a szabadság diadalát.
Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója történeti áttekintésében megtorlásnak
nevezte a több százezer ember elhurcolását.
A Terror Háza Múzeum elé kegyeleti sétát követően érkeztek a
megemlékezők a VI. kerületi Derkovits Gyula Általános Iskola udvarán tartott rendezvényről, ahol
Orbán Viktor miniszterelnök is be-

szédet mondott. A múzeum előtt az
összegyűltek mécseseket gyújtottak az áldozatok emlékére.

Az Országgyűlés 2012. május 21-én határozott úgy, hogy november
25. legyen a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja. 1953-ban ezen a napon 1500 politikai elítélt érkezhetett haza a Szovjetunióból.
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„Szeretném azt hinni, hogy a mártírok nyughelye fölött
igazán össze tud fogni a kárpátaljai magyarság”
Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

kapcsolattartás

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

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

Sokat jelent az emlékezés, és szeretném azt hinni, hogy itt, a mártírok nyughelye fölött igazán össze tud fogni a kárpátaljai magyarság – mondta Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke november 21-én Szolyván, a kárpátaljai magyar férfilakosság szovjet lágerekbe történt 1944
novemberi elhurcolásáról való megemlékezésen.
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´MTI
Forrás:kdnp.hu

– 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

A deportáltak egykori gyűjtőtáborának helyén létesített emlékparkban Semjén Zsolt hangsúlyozta:
„ahol állunk, temető, 15 ezer ártatlan honfitársunk tömegsírja”. Erről
negyven esztendőn keresztül beszélni sem lehetett, holott nincs olyan
kárpátaljai magyar család, amelyet
a háború utáni megtorlás ne érintett
volna – tette hozzá, megjegyezve,
hogy változik a világ, s a Szovjetunió a történelem szemétdombjára
került.
Abban a történelmi pillanatban –
folytatta – voltak, akik úgy érezték,
hogy méltó emléket kell állítani a
mártíroknak. Az 1989-es gondolatot
tettek követték, és 1994. november
22-én felavatták az emlékparkot –
emlékeztetett. „Nagy esemény volt
ez az ötvenedik évfordulón, de mégsem örülhettünk felhőtlenül. Magyarországon, az akkori kormányzatot hidegen hagyta a határon túli
magyarok sorsa, sem a televízió,
sem a napilapok nem tudósítottak az
eseményről; és addigra már a kárpátaljai magyarság soraiban is felütötte a fejét a megosztottság” – mutatott rá a ministerelnök-helyettes.
Semjén Zsolt kifejtette, az elmúlt
húsz évre visszatekintve az eredményeket kell hangsúlyozni: a kárpátaljai magyarság önszerveződését, a
kulturális és karitatív szervezetek
megalakulását és áldozatos munkájukat. De nem mehetünk el szó nélkül az ellentétek mellett sem, mert a
megosztottságnak az egész magyarság látta kárát – mondta, megállapítva, hogy a nemzet szolyvai Golgotáján már tavaly csírájában megjelent
a megegyezés lehetősége, hiszen a
Munkács-Szolyva utat végig gyalogló, örvendetesen nagy létszámú
fiatal nemzedék felemelő módon
adta meg a tiszteletet az áldozatoknak. „Sokat jelent az emlékezés, és
szeretném azt hinni, hogy itt, a mártírok nyughelye fölött igazán össze
tud fogni a magyarság” - fogalmazott Semjén Zsolt.
A miniszterelnök-helyettes rámutatott: az októberi ukrajnai önkormányzati választások mindennél
ékesebben bizonyították, hogy csak
összefogással lehet eredményeket
elérni. „Nagy siker ez a kárpátaljai magyar közösség számára: a két
kárpátaljai magyar érdekvédelmi
szervezet (a Szolyván hosszú idő óta
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 –

először közösen emlékező Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar
Demokrata Szövetség (UMDSZ)
összefogásának köszönhetően kiemelkedő eredmény született. A
kárpátaljai magyar közösség megmutatta erejét, és bebizonyította,
hogy képes kiállni saját érdekeiért.”
Úgy vélte, ezáltal sikerült megállítani, sőt visszafordítani az elmúlt tíz
évben kialakult negatív tendenciát,
hiszen a kárpátaljai magyar közösségeknek lesz érdekképviselete a
megyei, járási, városi és helyi önkormányzatokban, és magyar képviselők nélkül ezek a testületek nem
hozhatnak döntést.
A magyar kormány kezdettől fogva kezdeményezője és támogatója
volt a két magyar szervezet összefogásának, s a kárpátaljai magyar közösség az összefogással megragadta
a történelmi lehetőséget – mondta
Semkén Zsolt, kifejtve: ismerve az
áldatlan ukrajnai állapotokat, a magyar állam segítő kezet nyújt a kárpátaljai magyaroknak, így a magyar
kormány külön pályázati támogatásban részesíti a kárpátaljai magyar
pedagógusokat, lelkészeket, hitoktatókat, egészségügyi dolgozókat,
valamint az óvodai gyermekétkeztetést. A magyar kormány számára
fontos az egész kárpátaljai magyar
közösség segítése, így például a magyarországi önkormányzatok által
felajánlott támogatások, illetve a
kárpátaljai gyerekek magyarországi
táboroztatása – emelte ki a KDNP
elnöke.

Elődeink hamvai fölött kérem önöket, hogy emlékezzünk a világháború
és az azt követő terror összes magyar
áldozatára, tudatában annak, hogy csak
így tudjuk megadni nekik az őket megillető végtisztességet – mondta emlékező beszéde zárásaként a politikus,
hozzáfűzve: „soha ne felejtsük, hogy
a halál után jön a feltámadás mind az
egyes ember, mind a nemzet életében,
ennek a szimbóluma a mai nap”.
Brenzovics László, az ukrán parlament képviselője, a KMKSZ elnöke beszédében azt emelte ki, hogy a
kárpátaljai magyar mártírok áldozata
nem volt hiábavaló. Utalva a 70 évvel ezelőtti háborús eseményekre a
kelet-ukrajnai háborús konfliktus
mihamarabbi békés rendezését szorgalmazta.
Zubánics László, az UMDSZ elnöke emlékezésében kifogásolta, hogy
az ukrán állam még mindig nem rehabilitálta a 71 évvel ezelőtti kárpátaljai
deportálások ártatlan magyar áldozatait. Egyúttal reményét fejezte ki,

hogy az ukrán parlament hamarosan
megszavazza azt a törvénytervezetet,
amelyet képviselőként még Gajdos
István terjesztett a törvényhozás elé
a bolsevik terror ártatlan kárpátaljai
magyar áldozatainak hivatalos megkövetéséről.
Először vett részt szolyvai megemlékezésen
Kárpátalja
megye
kormányzója Hennagyij Moszkal
személyében, aki beszédében arra
emlékeztetett, hogy Kárpátalján mindig békében éltek a különböző nemzetiségek. Hangsúlyozta, hogy soha
nem ismétlődhetnek meg a hét évtizeddel ezelőtti tragikus események.
A kárpátaljai magyar történelmi
egyházak püspökeinek gyászszertartása után Semjén Zsolt, az ukrajnai magyar diplomáciai képviselet
és a kárpátaljai magyar szervezetek
vezetői, a magyar és az ukrán parlament jelen lévő képviselői, valamint
Kárpátalja megye kormányzója
megkoszorúzta a sztálini terror magyar áldozatainak emlékművét.
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Mindszenty Jótzsef élete példa arra, hogy érdemes küzdeni a nemzetért és a hitünkért
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Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Mindszenty József élete megmutatja, hogy érdemes küzdeni a nemzetért, a hitünkért – jelentette ki Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumánakkapcsolattartás
egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára november 18-án Bécsben. A kereszténydemokrata politikus beszédében kiemelte: Mindszenty mindig egyenes és következetes maradt bármilyen diktatúrát kellett elszenvednie vagy bárkikkel szemben kellett szavát felemelnie.

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

Forrás: kdnp.hu, MTI

A bécsi magyarok a Pázmáneumban emlékeztek meg Mindszenty József pappá szentelésének századik,
esztergomi érsekké való kinevezésének hetvenedik és halálának negyvenedik évfordulóján a hercegprímásról.
Az államtitkár beszédében kiemelte: Mindszenty mindig egyenes
és következetes maradt, bármilyen
diktatúrát kellett elszenvednie vagy
bárkikkel szemben kellett szavát felemelnie.
Ahogyan egykor kimondtuk, hogy
nincs szükség a kommunista diktatúrára vagy meg kell védeni a fasizmus
üldözötteit, ugyanúgy ki kell mondanunk ma is, hogy olyanok vádolják
Magyarországot diktatúrával, akik
évtizedekig nem emelték fel szavukat
a kommunista rendszer ellen, és nem
igyekeztek megbuktatni azt – mondta
a politikus.
Soltész Miklós kifejtette: ma azok
akarnak rendet teremteni a világban,
akik egyébként számos országban
békétlenséget okoztak, és azok oktatják az országot, akik a liberális

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 –

totta, hogy halálakor megkondult
a bécsi Szent István székesegyház
(Stephansdom) nagyharangja, amely
az ünnepeken túl csak a pápa és a béMegjelent Ferenc
pápa Laudato
si´
csi főpásztor halálakor szokott
megkezdetű enciklikája
szólalni, valamint az osztrák közszolA lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
gálati média (ORF) is megszakította
adását, és úgy jelentette be Mindszenty halálát.
Varga János emlékeztetett: a magyaroknak fontos gesztus volt az
osztrák katolikus egyház részéről,
hogy 2012-ben a bécsi érsek, Christoph Schönborn a Pázmáneumban
emlékezett Mindszentyről.
A mise után megkoszorúzták
Mindszenty József bíboros emléktábni Egyházmegye magyarokért felelős láját a bécsi Collegium Pázmáneum
püspöki helynöke.
oldalán.
Varga János prédikációjában arról
Mindszenty József bíboros, az utolis beszélt, hogy Bécsben nemcsak po- só magyarországi hercegprímás, akit
litikai és közéleti gyanakvás fogadta a nyilaskeresztes, majd a kommunisMindszentyt, hanem a hívők és Franz ta uralom alatt is bebörtönöztek, a
König bécsi bíboros testvéri szerete- budapesti amerikai nagykövetségen
te is. A bécsi egyházi elöljáró szavait töltött 15 éves belső emigráció után
idézve elmondta: Mindszenty sorsa 1971-ben Bécsbe, a Collegium Páznemcsak a magyar, hanem az osztrák máneum épületébe költözött. 1975.
egyház történelmével is végérvénye- május 6-án hunyt el az Irgalmasrensen összekapcsolódott. Ezt bizonyí- diek Kórházában.
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

diktatúrájuk következtében Európa
vesztét jelentik.
A Pázmáneum kápolnájában misét
tartottak Mindszenty József tiszteletére
annak a napnak az előestéjén, amikor
a bíboros 44 évvel ezelőtt nyilvánosan
megjelent a bécsi magyarok előtt.
A misét Varga János a bécsi Pázmáneum rektora mutatta be, koncelebrált Vencser László az ausztriai
idegen nyelvű pasztoráció országos
igazgatója és Pál László, a Kismarto-

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

A bevándorlásról rendezett konferenciát a KDNP Szegeden
A migrációs válság a rendszerváltoztatás óta talán a legnagyobb kihívás a magyar társadalom számára – jelentette ki Póda Jenő kereszténydemokrata önkormányzati képviselő a párt által a bevándorlásról rendezett szegedi konferencián november 12-én. Surján László, a KDNP tiszteletbeli elnöke felszólalásában kifejtette: az
európai vezetők tehetetlenségének egyik oka, hogy az unió nemzetközi szervezetként képtelen a gyors döntéshozatalra.
Forrás: kdnp.hu, MTI

Póda Jenő úgy fogalmazott, a naponta
érkező tízezer ember beláthatatlan problémát jelent Európának. A környező országok bukdácsolnak az egyik politikai
válságból a másikba, Magyarországnak
ebben a helyzetben nagy előnye, hogy a
kormánynak komoly társadalmi és parlamenti támogatottsága van – mondta a
politikus.
Surján László, a KDNP tiszteletbeli elnöke kifejtette: az európai vezetők
tehetetlenségének egyik oka, hogy az
unió nemzetközi szervezetként képtelen
a gyors döntéshozatalra. A modern jogállam cselekvésképtelen, ha az emberek
százezrei sértik meg a szabályokat –
fűzte hozzá. A politikus a legfontosabb
feladatként a jogszabályok betartatását
említette, hozzátéve: ezt Magyarország
a maga részéről megtette.
Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium
szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztosa

s ügy

S-JÚNIUS

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

rópába érkező beruházásokat, ronthatja
a régió versenyképességét.
Balogh László, a Közszolgálati
Közalapítvány Kuratóriumának elnöke hangsúlyozottan magánvéleményét kifejtve elmondta, a kialakult
helyzetért az európai sajtó is felelős,
legalább annyira, mint a politikai
világ. Azt mondta: az európai médiában a migrációs helyzetről szóló
tudósításokat a magyar kormánnyal

szembeni indulatok befolyásolták, az
események apropóul szolgáltak arra,
hogy Orbán Viktort és a kormányt
támadják.
Haág Zalán önkormányzati képviselő, a KDNP szegedi elnök-frakcióvezetője közölte, ötven napja szeretné
Szeged szocialista polgármesterétől,
Botka Lászlótól megtudni, mennyibe
került a városnak, illetve az önkormányzati cégeknek a migránsválság.
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ett világ

elmondta, a visegrádi négyek között
erős az összefogás, egyetértenek abban,
hogy Európát meg kell őrizni a keresztény kultúrának. Az együttműködés
ellen a nyugati politikai elit komolyan
hadakozik, míg a lakosság nagy szimpátiával tekint erre – jelentette ki. A
politikus a migrációhoz kapcsolódó
gazdasági veszélyként említette, hogy a
Nyugat-Európába tömegével érkező olcsó munkaerő visszavetheti a Kelet-Eu-

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

A Kereszténydemokrata Nép-
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