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Semjén Zsolt: A magyar-román kapcsolatok
kapcsolattartás
javítása nem Magyarország miatt késik

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
Magyarország keze ki van nyújtva Románia felé, és a magyar-szlovák, valamint a magyar-szerb kapcsolatok kedvező alakulása azt jelzi, hogy a magyar-robe. Az első időszakról kérdeztük.
mán kapcsolatok javítása nem Magyarország miatt késik – fogalmazott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP)
elnöke az erdélyi Magyar Polgári Párt (MPP) országos tanácsának (kongresszusának) gyűlésén február 11-én Szatmárnémetiben.
FORRÁS: AA
hazánk – MTI

„A magyarság és a románság egymásra utalt. A két országnak együtt
kell működnie. Nemcsak azért, mert
(Románia) Magyarország egyik legfontosabb külkereskedelmi partnere,
hanem azért, mert másfél millió magyar él itt. (...) Megértük azt, hogy
lengyel, szlovák és cseh katonák védik
a magyar határt, megértük azt, hogy
Szerbiában megvalósult a magyar kulturális autonómia. Ma Magyarország
a legnagyobb támogatója annak, hogy
Szerbia bekerüljön az Európai Unióba.
FORRÁS:MTI
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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 parlament gazdasági bizottsága foglalkozzon
a silányabb élelmiszerek ügyével!

FORRÁS: KDNP.HU, MTI
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aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki
világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan
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egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

eljárási rend, és a bankoknak is sok
nem elektronikus úton teljesítendő
feladatuk van, ami nemcsak munkaigényes, hanem egyfajta ellenérdekeltséget is szül – fejtette ki. Kezdeményezik ezért a nyomtatványok
FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU
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Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon
2017.02.27. –13:09:01
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az a cél, hogy 2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé váljon a Magyar Honvédség – hangsúlyozta a honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség éves
értékelő és feladatszabó vezetői értekezletén február közepén Budapesten. Simicskó István felidézte: a kormány már korábban döntött arról, hogy a honvédséget
folyamatosan megerősítik, és ehhez évről évre a GDP 0,1 százalékával növelik a honvédelmi költségvetést.

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

HAZÁNK – MTI

A magyar gazdaság erősödésének
köszönhetően a honvédség fejlesztésére olyan lehetőség van, amilyen 25
éve nem volt. Közép- és hosszútávú
koncepciót dolgoztak ki, az elmúlt negyedszázad legátfogóbb haderőfejlesztési programját indítják el, amely révén
a jelen és jövő biztonsági kihívásaira
megfelelő válaszokat adó honvédséget
építenek fel.
A honvédelmi miniszter az értekezleten kifejtette a Zrínyi 2026 nevet
viselő honvédelmi és haderőfejlesztési
program részleteit. Kiemelten fontos a
katonák egyéni felszerelésének – ruházatának, fegyverzetének – modernizációja, s a honvédségi repülő- és helikopterképességének fejlesztése is. A
miniszter a honvédségi repülőbeszerzések mellett szólt arról is, hogy várhatóan májusra visszaérkezik a nagyjavításról négy honvédségi helikopter,
s ezen felül két kisebb helikopterrel
bővült is a flotta.
Mindemellett már megkezdték a
munkát a magyar hadiipar újjáélesztéséért, s emellett híradótechnikai,
informatikai fejlesztéseket is terveznek. A miniszter kiemelte: miközben
hagyományos katonai kihívásokkal is
küzdeni kell, egyre több kibertámadás
is történik. Az információs kor fegyverei egyre könnyebben elérhetőek,
szinte bárki használhatja. Ezzel együtt
az ország környezete sokat változik –
jegyezte meg a miniszter, példaként
említve a migrációs válsághelyzetet,
s az Európát sújtó terrortámadásokat.
Simicskó István ugyanakkor kiemelte:
ebben a változó világban hazánk egy

Mindenkinek felelőssége és kötelessége a jelenlegi értékválságot valamilyen
módon megfordítani – mondta Soltész
Miklós egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelős kereszténydemokrata államtitkár az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
(EMIH) és a Szochnut – The Jewish
Agency for Israel által Arany Jeruzsálem
címmel rendezett fotókiállítás megnyitóján a budapesti Izraeli Kulturális Intézetben. A kereszténydemokrata államtitkár
hangsúlyozta: hiba kétségbe vonni több
ezer év hitét, vallásosságát, ahogyan
nagy hiba kétségbe vonni három nagy
világvallás egyikének-másikának jelenlététét a szent városban, Jeruzsálemben.
Ezért fontos bizonyítani a most megnyi-
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érinti az önkéntes tartalékos rendszer fontosabb feladatnak tekintik a kamegújítását. A jelenleg mintegy 5300 tonák megbecsülését. Simicskó IstMegjelenthogy
Ferenc
tartalékosállományt területi alapon ván ennek kapcsán kitért arra,
pápa Laudato si´
szervezve bővítenék. Céljuk, hogy az folytatódik az illetményfejlesztés:
kezdetű enciklikája
2015-höz képest
már 40
ország mind a 197 járásában Alegyen
lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell százalékkal
emelkedett a katonák illetménye. Jaönkéntes tartalékos egység.
A miniszter szerint ezzel az ország nuártól életbe lépett az egészségkábiztonságát is jelentősen növelik, s a rosodási ellátási rendszer, s szintén
nevelésben is fontos jellemformáló januártól bővítették a honvédségi
ereje van. E téren a politikus sokat árvaellátási rendszert is. Szintén
vár a januárban megalakult Honvé- kibővítették a honvédségi ösztöndíjdelmi Sportszövetségtől, ugyanis rendszert is, már 18 ösztöndíjprogúgy véli, a sporton keresztül kön�- ramot kínál a jelentkező fiatalok szányebb megszólítani a fiatalokat. mára a honvédelmi tárca – sorolta a
Emellett a jövőben is az egyik leg- miniszter.
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

biztos pont. Magyarország – köztük a
Magyar Honvédség katonái – sikeresen védték meg az ország határait és a
magyar állampolgárokat.
Több mint tizenötezer katona vett
részt, s vesz részt jelenleg is határvédelmi feladatokban. Mindemellett
tavaly is mintegy 40 nemzetközi gyakorlaton vettek részt a katonák. Továbbá mintegy ezer katona külföldi
missziókban, az állomány többi tagja
mindennapi feladataik ellátása során a
laktanyákban is bizonyította kiemelkedő helytállását.
Simicskó István is megerősítette Áder
János államfő szavait, hogy a biztonság létezésünk elengedhetetlen része,
s azért mindennap dolgozni kell. A
honvédség felelőssége, hogy a biztonságot milyen módon és mértékben tudják garantálni az ország állampolgárai
számára. Ugyanakkor megjegyezte, a
felelősséget vállaló emberek közösségét gyarapítani kell, s fontos, hogy a
gyermekek is ebben a szellemiségben
nőjenek fel.
Elmondta: a Zrínyi 2026 program
honvédelmi része azon alapszik, hogy
a „haza védelme nemzeti ügy”, s hogy
aki ebben önkéntesen részt akar venni,
azt tegyék lehetővé. Ez hangsúlyosan

Soltész Miklós: Hiba kétségbe vonni
több ezer év hitét
HAZÁNK – MTI

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

tott kiállítással is, hogy él a város, Jeruzsálem ma is három világvallás központja – tette hozzá.
Soltész Miklós kifejtette: aki Jeruzsálem több ezer éves történetét ismeri, az
tudja, hogy a zsidóságnak valóban szent
városa a béke városa, és a lelkekben továbbra is főváros. Aki ismeri a Bibliát,
tudja, hogy a kereszténység hogyan
kapcsolódik ehhez a szent városhoz, és
aki ismeri a történelmet, tudja, egy harmadik valláshoz is kötődik Jeruzsálem
– mutatott rá. Úgy vélte, a kiállítás jelzi,
hogy ezt a történelmet mégis be kell mutatni, mert értékválság van Európában,
sokan megtagadják a keresztény-zsidó
gyökereinket. Márpedig az a nemzet, az
az ország, amely a vallását, hitét elveszíti, előbb-utóbb eltűnik a történelemben
– közölte.

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 –

Miniszteri látogatás a KDNP
Honvédelmi Szakbizottságnál
A KDNP Országos Honvédelmi és Nemzetbiztonsági Szakbizottsága
megtartotta év eleji rendes ülését, amelyet meglátogatott Simicskó István
honvédelmi miniszter, a KDNP alelnöke is.
Cs. Szabó Béla

Pintér Attila szakbizottsági elnök
ismertette a 2016. évben elvégzett
munkát, valamint a következő év
feladatait. Ezt követően Simicskó István honvédelmi miniszter,
a KDNP alelnöke megköszönte a
szakbizottság eddigi munkáját és
további feladataikhoz sok sikert
kívánt. Miniszter úr tájékoztatást
adott a szaktárca eddigi tevékenységéről, a jövő fő irányairól, valamint
beszélt a Honvédelmi Sportszövetség (HS) megalakításáról és feladatairól, egyben támogatást kért a
további területi szervezetek kialakí-

tásához, megszervezéséhez a szakmai munka támogatása érdekében.
Ismertette a Magyar Honvédség
Önkéntes Tartalékos Rendszerének
(MH ÖTR) átalakításával kapcsolatos elképzeléseket, amely egy területi műveleti tartalékos rendszerre
való áttérést jelent.
A szaktárca erősíteni szeretné, és
új alapokra kívánja helyezni a társadalmi kapcsolatrendszert a Magyar
Honvédség presztízsének növelése
érdekében. Simicskó István a tájékoztató után a feltett kérdésekre
adott választ, majd a látogatás jó
hangulatban, kötetlen beszélgetéssel zárult.

Közel száz százalékkal nő
az ápolók bére 2019-ig
HAZÁNK – MTVA

Majdnem százszázalékos béremelés valósul meg az ápolók körében
2012 és 2019 között – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának
parlamenti államtitkára, a KDNP alelnöke. Rétvári Bence emlékeztetett:
a béremelés 2012-13-ban kezdődött,
amikor a „chipsadóból” az egészségügyi kasszába befolyt többletbevételt
teljes egészében az ápolók és az orvosok fizetésének emelésére fordították.
Ekkor körülbelül 27 százalékos emelés valósult meg, majd 2014 nyarán
következett a mozgóbérelemek korrigálása. Tavaly indult el egy négyéves
emelés, szeptemberben 26 százalékkal nőtt az ápolók bére. Ez folytató-

dik idén novemberben 12 százalékkal, majd a következő két évben 8-8
százalékkal – ismertette a részleteket
Rétvári Bence.
A kereszténydemokrata politikus
példaként elmondta: ha valaki hiányterületen dolgozik, akkor körülbelül
103 ezer forinttal nő négy év alatt a
fizetése, míg az általánosabb területeken dolgozóké mintegy 88 ezer
forinttal. Rétvári Bence szólt arról is,
hogy 4,4 miliárd forintból a következő
három évben háromezer középiskolát
végzett diákot támogat a kormány
ösztöndíjjal az OKJ-s ápolói tanfolyam elvégzésében, valamint több
mint nyolcmilliárd forintból fejlesztik
az ápolói munkához szükséges eszközparkot is.
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„Keressük a családok támogatásának
újabb és újabb lehetőségeit”

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 –

Beszélgetés Harrach Péterrel, a KDNP frakcióvezetőjével

További kedvezményekre
és szemléletváltásra is szükség van a demográfiai helyzet javítása érdekében, ami az első számú nemzeti sorskérdés – hangsúlyozta a MaMegjelent Ferenc
pápa Laudato
si´
gyar Hírlapnak adott
interjúban
Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője, aki elmondta: fontosnak véli, hogy az iskolában hatékonyabban foglalkozzanak a családi
kezdetű enciklikája
élettel és a felelős párkapcsolattal is. A kereszténydemokrata politikus a családi csődvédelem finomításáról és a nemzetközi politika változásáról is beszélt a lapnak.

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

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.

magyar hírlap

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 minap arról beszélt: akárcsak Európa, hazánk is demográfiai
válsággal küzd. Ezek szerint nincs
hatása a magyar kormány családpolitikai intézkedéseinek?
– Az első számú nemzeti sorskérdésről beszélünk. Optimista vagyok,
bár látszólag túl sok okom nincsen rá.
Látjuk, hogy a legnagyobb létszámú
korosztály mára elérkezett a szülőképes kor felső határához, és kevesebb
gyermeket vállalt, mint amennyi
elvárható lett volna. Elmaradt a babyboom. A konkrét okot nem könnyű
megtalálni, de az biztos, hogy a gyermekvállalás nagyrészt értékrendi
kérdés, ami egy kultúra része. Ennek
megváltoztatása nem csak, sőt nem
elsősorban kormányzati intézkedés
kérdése. Persze arra is szükség van.
Azt látjuk, hogy ezek jók, következetesek, kiszámítható a rendszer. Némi
javulást hoztak is, például a házasságkötések számának növekedését
vagy a termékenységi arányszám javulását.
– A felmérések szerint a magyar fiatalok több gyermeket szeretnének,
mint amennyit később vállalnak.
Tudják már, mi lehet ennek az oka?
– Ezeket az okokat folyamatosan
keresni és elemezni kell. Magunk is
adtunk megbízást egy ilyen kutatásra. Alapvetően két korosztály esetében szükséges a gyermekvállalási
kedv növelése. Az egyik az említett, a
„felső határhoz” érkezett, igen népes
korosztály, bennük még van lehetőség. Az utánuk következő generációk
létszáma fokozatosan és erőteljesen
csökken. A másik a fiatalok, akiket
arra kell ösztönöznünk, hogy időben
házasodjanak, alapítsanak családot.
Ha ugyanis az első gyermek vállalása nagyon kitolódik, a második akár
el is marad.
– Újabb adókedvezmény vagy
inkább egyfajta szemléletformáló
kampány várható?
– Mind a kettőre szükség van. Ismétlem, a gyermekvállalás értékrendbeli kérdés is, tehát fontos, hogy
a fiatalok ezt helyezzék az első helyre. Persze ez nem jelenti azt, hogy a
hivatás, a karrierépítés vagy éppen az
anyagi helyzet megalapozása ne lenne fontos. Viszont ha sok más szempont megelőzi a gyermekvállalást,
annak a családi életre és a demográfiFORRÁS: 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 –

ai helyzetre is lesz következménye.
Az értékrendbeli kérdésekben mindenesetre a médiának, az iskoláknak,
az egyházi szervezeteknek nagy szerepük van, a kormányzat és a politika
inkább a lehetőségeket teremti meg,
ami szintén nélkülözhetetlen.
– Elképzelhető ennek jegyében,
hogy a köznevelésben, az egyes
tantervekben a jelenleginél hangsúlyosabb szerepet kap majd a felelős életre való ösztönzés?
– Fontosnak tartom, hogy az iskolában hatékonyabban foglalkozzanak a
családi élet, a felelős párkapcsolat kérdésével, ezzel együtt a gyermekvállalás, a „családban élni jó” gondolatával.
– Mikor lesznek mindebből
újabb, konkrét intézkedések?
– Ez elsősorban kormányzati feladat, mi a problémát felvetjük, javaslatokat teszünk, majd a megoldásokat
támogatjuk, a parlamentben pedig
megszavazzuk a szükséges intézkedéseket. Mindenesetre mivel mindig
aktuális témáról van szó, folyamatosan foglalkozunk vele.
– Szintén KDNP-s felvetés volt a
családi csődvédelem. Hallani, változtatnának a részletszabályokon.
Mit lehet erről tudni?
– Mára kiderült, életképes megoldásról van szó, hatszáz felett van a
ténylegesen elindított eljárások száma, de az érdeklődők ennél jóval
többen vannak. Sokakat visszariasztott a rendkívül bonyolult procedúra.
Ezen változtatni kell. A bankok érdekeltsége enyhén szólva mérsékelt. Az
igazságügyi tárca készséget mutat az
igénybevétel feltételeinek javítására.
Várható tehát, hogy a kezdeti nehézségek után, a tervezett könnyítések
révén még népszerűbb lesz ez a jogintézmény, amely sokak otthoná-

nak megmentését jelenthetni. Megjegyzem, a különböző országokban
a hasonló eszközök sikeressége igen
eltérő.
– Tavaly visszakozott a kormány
egy másik kereszténydemokrata
felvetés, a szabad vasárnap tekintetében, a KDNP akkor „kármentésbe” kezdett. Hol tartanak ebben?
– A véleményünk változatlan. A
közös pihenőnapon, vasárnap adjuk
meg a lehetőséget a munkavállalóknak, hogy a családjuk körében legyenek. Csak azokat dolgoztathassák,
akik a fontos szolgáltatásokban és
a folyamatos munkavégzést igénylő
cégeknél dolgoznak. A kereskedelemben dolgozók helyzete valamelyest javult az utóbbi időben. A bérük
kissé emelkedett, és egyes cégek vasárnap rövidebb nyitvatartási idővel
működnek. A munkavállalók helyzete további javításának határt szabnak
a kis üzletek tulajdonosainak terhet
jelentő intézkedések, például a minimálbér-emelés.
– Ha majd a körülmények lehetővé teszik, elképzelhető esetleg
újabb intézkedés ezen téren?
– A munkavállalók érdekeinek
képviseletét nem adjuk fel, de a javaslatainkat összhangba hozzuk a
lehetőségekkel és mások jogos érdekeivel.
– Ugyancsak KDNP-s „téma” a
fellépés az üldözött keresztényekért.
– Európai parlamenti képviselőnk,
Hölvényi György az uniós intézményekben élharcosa lett a közel-keleti
keresztény közösségek támogatásának, azért, hogy az érintettek a szülőföldjükön maradhassanak. Ehhez
különböző támogatások állnak rendelkezésre. Hasonló célt szolgál az
Emberi Erőforrások Minisztériumá-

ban tevékenykedő helyettes államtitkárság, amellyel szoros kapcsolatban vagyunk. A migrációs probléma
megoldásának elsődleges eszköze a
béketeremtés elősegítése.
– A kormány üdvözli Donald
Trumpot, aki a Közel-Kelet kapcsán is markáns bejelentéseket tett.
Mint kereszténydemokrata politikus szintén pozitív fejleményként
tekint az új amerikai elnökre?
– Fontosak az amerikai–magyar
kapcsolatok, ahogy az is, hogy ideológiai okokból Magyarország ne kerüljön hátrányos helyzetbe. Az előző
elnököt adó Demokrata Párton belül
működő erők sok esetben ezt célozták, ezért örömteli a változás. Korai
lenne még arról nyilatkozni, hogy
milyenek lesznek a következő évek,
de azt ma is el lehet mondani, hogy
az új amerikai elnök törekvései több
ponton találkoznak a mi ember- és
társadalomképünkkel.
– Hamarosan frakcióülések, aztán kampánykezdet itthon. Megnyugtatja a kormánypártokat,
hogy a „rendszeresen bérmálkozó”
Gyurcsány Ferenc a minap ismét
felerősítette a baloldali formációk
közötti feszültséget?
– Mindig is nagy megnyugvással
figyeltük Gyurcsány Ferenc fellépéseit. Biztos vagyok benne, hogy a
Fidesz–KDNP eredményeihez nagyban hozzájárult 2010-ben és 2014ben is a volt baloldali miniszterelnök.
Ami a törekvéseinket illeti, a szövetségi rendszerben együttműködünk a
Fidesszel. A kormány és a parlament
döntései ennek az együttműködésnek
az eredményei. Bár nem vagyunk
notórius verekedők, az elért eredményeink megvédését célzó harcban
is örömmel részt veszünk. Közben
azért vannak hangsúlyos, saját témáink. A demográfiai helyzet kapcsán
a közösségek, elsősorban a családok
támogatásának újabb és újabb lehetőségeit keressük, de a segítségre
szoruló emberekért is dolgozunk,
amikor a családi csődvédelem bevezetésével a hitelcsapdába kerülteken
szándékozunk segíteni, amikor a csaló termékbemutatók ellen lépünk fel,
vagy a kisjövedelműek béremelését
szorgalmazzuk. A kormányzati szerepet betöltő kereszténydemokraták
hatékonyan dolgoznak a nemzetpolitika, a honvédelem, a fejlesztések és
a humánpolitika területén.
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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.
FORRÁS: AA

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

A Hazánk egy éve sorozatot indított, melynek célja, hogy bemutassa a megyei KDNP-szervezetek működését, mindennapjait, sikereit és nehézségeit. Mindez
Megjelent Ferenc
segíthet közelebb hozni egymáshoz a különböző tájegységek kereszténydemokrata alapszervezeteit, s a tapasztalatcsere segítséget jelenthet, illetve tanulságul
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája
is szolgálhat egy-egy helyi ügy képviselete során. Ezúttal Komárom-Esztergom megyébe látogattunk.
FORRÁS:MTI

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

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

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Hazánk

A Kereszténydemokrata Néppárt
már a 1990-es években markánsan jelen volt Komárom-Esztergom
megye politikai életében, hiszen a
megyében is sokan voltak a keresztény értékeket magukénak valló
emberek, akik fogékonyak voltak a
kereszténydemokrata értékekre, sőt
fontosnak tartották az élet melletti
kiállást, az abortusz és az eutanázia
propagálásának elutasítását, nem fogadták el az egyneműek házasságát
és szót emeltek a hagyományos családmodell tudatos rombolása ellen.
A 2000-es évek az újjászervezés
időszakát jelentették, s 2010-re a Komárom-Esztergom megyei KDNP is
„újjáéledt”. Akkoriban azonban a
megye még mindig kevés szervezettel rendelkezett országos viszonylatban, és jellemzően a nagyvárosokban volt jelen kisebb létszámú
alapszervezet. (Tatabánya, Tata,
Esztergom és Oroszlány). Jellemzően az idősebb korosztály alkotta
a tagság többségét, ám a következő
években e téren is fordulat következett be a párt megyei életében.
Az újjászerveződés első lépcsőjeként a megyeszékhelyen, Tatabányán történt változás: Hegedűs
Mihály került a tatabányai szervezet élére. Szervezőmunkájának
köszönhetően sok fiatalt vonzott be
a helyiek közé, és sikerrel mozgósította az idősebb tagtársakat is, akik
fiatalos lendülettel vágtak bele ismét a kereszténydemokrácia értékeinek képviseletébe. Elsődleges
szempont volt a részükről a helyi
pártszervezeten belüli tapasztalatcsere, egymás elfogadása, így az
idősebb korosztály rohamosan hozzáfiatalodott a megújuló párthoz,
az ifjak pedig a tapasztalatok révén
gyorsan beletanultak a pártéletbe.
Legidősebb tagtársuk, Nika Miklós
71 éve lépett be a Kereszténydemokrata Néppártba, egy személyben testesítve meg a kommunista
diktatúrának áldozatul esett Barankovics-párt, az 1989-es rendszerváltó, majd 1990-től kormánypárt,
illetve az új évezred keresztény világnézeti pártja közötti kapcsolatot.
Miklós bácsi a Komárom-Esztergom megyei KDNP tiszteletbeli elnöke lett, 2015-ben pedig megkapta
a Magyar Arany Érdemkeresztet is.
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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 megyei szervezőmunkában nagy
segítséget nyújtott a 90-es évek
meghatározó megyei kereszténydemokrata politikusa, az akkoriban
országosan is politikai szerepet vállalt Szallerbeck Kornél.
Nem sok idő telt el, s a tatabányai
szervezet a legtöbb taggal, közel 45
fővel képviseltette magát a városi
politikai életében. A helyi szervezet megerősítésén felbuzdulva Hegedűs Mihály megyei szervező lett.
Még 2012-ben 4 új szervezettel
gyarapodott a megyei KDNP, ezek
mindegyike a Bakonyban alakult.
Kereszténydemokrata
polgármesterek,
alpolgármesterek,
képviselők sora
A 2014-es önkormányzati választáson 11 helyi KDNP-szervezet
indított képviselőt, illetve polgármester-jelöltet a választásokon, s
a siker nem maradt el. Szallerbeck
Kornél mellett Szabó Gábor is bejutott a megyei közgyűlésbe. Tatán
Michl József, Bakonysárkányon
Ősz Ferenc, Tárkányon Mészáros
Tamásné nyerte el a választók bizalmából a polgármesteri széket.
Tatabányán Turainé John Katalin
személyében a város először köszönthetett női alpolgármestert, s
Kisbéren Színnyi Károly is alpolgármesteri pozíciót foglalhatott el.
Esztergomban Szerencsés Gergely
sikerrel szerepelt a választásokon,
és képviselőként van jelen a város
közéletében.
Tatabánya: az
egyéni mandátumok
egyharmadát a KDNP
nyerte el
Tatabányán az alpolgármesteri siker mellett újabb fontos mérföldkőhöz ért a helyi szervezet, a
12 egyéni képviselői székből 4-et
foglalhat el kereszténydemokrata képviselő, Ablonczy Dánielné,
Turainé John Katalin, Turza Károly
és Molnár Tamás személyében. A
választások után Tatán Varga András képviselő a tatai helyi szervezet elnöke lett. Az igazán bányász
tradíciókat valló városban, Oroszlányon is sikerrel ismételt Gyuga
Mihály egyéni képviselői körzetében. Elmondható, hogy megyeszerte számos településen dolgoznak

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

ország fejlesztésében, illetve megvédésében. Az elnökség fontos célkitűzése volt továbbá, hogy a szövetséges vezetőkkel jó kapcsolatot
ápoljanak, mára harmonikus partneri viszony alakult ki a Fidesszel
és más szövetséges szervezetekkel. Rendezvényeikre folyamatosan vendégül látják a Fidesz helyi
képviselőit, tagjait. A nők politikai
életben való szükséges szereplésének megerősítéseként sok helyen
igyekeznek bevonni a „gyengébbik
nem” képviselőit. Ezt bizonyítva
Tatabányán az újjáválasztott elnök,
Hegedűs Mihály munkáját Molnár
Tamás alelnök mellett egy hölgy,
Turainé John Katalin is alelnökként segíti. A megyei szervezet
számos rendezvénnyel áll elő minden évben, hiszen fontosnak tartják
a közösségépítést. Ennek köszönhetően minden évben megszervezi
családi napját. 2016-ban Esztergom
látott vendégül közel 350 tagtársat
családtagjaikkal, egy remek programokkal fűszerezett nyári napon.
Az esemény kiemelkedő pillanata
volt 17 megyei zászló megszentelése. Kirándulások, nemzeti ünnepeken való megjelenés, túrák,
rendezvények – ezek mind-mind
színesítik a pártéletben résztvevő
tagok hétköznapjait.
A tagság „szellemi ébrentartására” való törekvés kimagasló. Folyamatosan rendezvényeket
szerveznek Komárom-Esztergom
megye minden kisebb és nagyobb
városában, településén azért, hogy
a meghívott vendégek elsőkézből,
hitelesen adjanak információkat
vagy segítsék a pártban tevékenykedőket és az érdeklődőket tanácsokkal, tapasztalataikkal. Ezeken
a fórumokon vendégül látták már
Csókai András orvost, Csath Magdolna közgazdászt, Surján Lászlót, a KDNP tiszteletbeli elnökét,
Bagdy Gábor kereszténydemokrata
főpolgármester-helyettest, Novák
Katalin, Völner Pál, Rétvári Bence
és Czunyiné Bertalan Judit államtitkárokat, Schmidt Csaba polgármestert, Popovics Györgyöt, a megyei közgyűlés elnökét vagy épp
Kancz Csaba kormánymegbízottat.
2016-ban újabb mérföldkő következett be a megyei szervezet
életében, a KDNP központjának
segítségével és helyi vállalkozók

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

Turainé John Katalin
a megyei szervezet szakértői és
bizottsági tagsági pozíciókban is
megfelelő számban tudjákk a kereszténydemokrata értékeket képviselni. Mindez a számok nyelvén
azt jelenti, hogy a fentieken túl
négy KDNP-s önkormányzati képviselő dolgozik a megye falvaiban,
s további másfél tucat önkormányzati bizottsági szakértő tag dolgozik a településeken.
A 2014-es települési, valamint
megyei tisztújító választások idején megújult a választmány, valamint új elnökséget választottak a
megye élére. Elnöknek Szallerbeck
Kornél Fendált, ügyvezető titkárnak Szerencsés Gergelyt, valamint
elnökségi tagoknak Mészáros Tamásnét, Ősz Ferencet és Hegedűs
Mihályt választották.
Fő feladatuknak tűzték ki, hogy
újjászervezzék a KDNP-szervezeteket a megyében, hogy újra 34-35
szervezet vegyen részt a kereszténydemokrata értékek szolgálatában. A szervezési feladatok első
körben a teljesen új településekre
koncentrálódott: új tagság szervezésébe kezdett az elnökség azon
településeken, ahol még nem volt
helyi szervezet. Ennek köszönhető, hogy jelenleg 19 aktív szervezet dolgozik, és mondhatjuk, hogy
„szemtelenül fiatal” tagsággal. A
2014-es választások során, valamint a népszavazáskor is jelentős
munkát – több helyütt a munka dandárját – végezték el a helyi kereszténydemokraták, segítve a Fidesz–
KDNP pártszövetség törekvéseit az
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híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

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

társadalom
összefogásával rendezett
újjáépült
a megyei
alakításáért
székház
Tatabányán,
amely
a meFontos
az
érdemibb
édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés
kapcsolattartás
gyei és városi taggyűlések
mellett
igazi közösségi házként is működik, hiszen napközben teret enged
a hagyományőrző, autentikus magyar kultúrát oktató szervezetnek,
a Forgórózsa Népművészeti Központnak. Itt közel 250 gyermek
Megjelent
Ferenc éneket
tanul néptáncot,
népi
és
pápa Laudato si´
hangszeren, valamint
tartanak kézkezdetű enciklikája
műves
foglalkozásokat.
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
A megye erősödésében és szervezésében nagy segítséget nyújtottak
és nyújtanak a bakonyi kistérségben megválasztott polgármesterek:
Mészáros Tamásné, valamint Ősz
Ferenc. Nekik köszönhetően a választókerület 41 településéből 20
településen a KDNP koordinálta
a választási munkát Ez kivételes
helyzet, hiszen korábban ezt a területet jellemzően szocialisták uralták. Településeiken nagyszerű projektek valósulnak meg, amelyekre
nagyon büszkék megyeszerte a kereszténydemokraták.
A megyei KDNP-elnökség természetesen 2014 után sem dőlt hátra,
a heti szintű egyeztetések továbbra
sem maradhatnak el, hiszen a fontosabb teendők átbeszélése és a szerve-

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem
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Országjáró – Komárom-Esztergom megye

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

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

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

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

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

ozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a kemmáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
NP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
ngsúlyozta.
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enntartható fejlődés, a teremresztény emberek számára ez
munkra a teremtett világ véezet megóvásáról, a fejlődés
sáról szól, hanem arról, hogy
világ szépségét, rendjét, törnknek tartjuk a ránk bízott érndta Harrach Péter rövid
úlyozva: az ember ennek a vitönkre, és védenie kell azok-

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

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

Szallerbeck Kornél Fendál és Hegedűs Mihály
zési feladatok koordinálása továbbra
is prioritást élveznek a megyei operatív vezetői testület feladatai között.
„A megkezdett munkát folytatni kell.
Remény és hit, hogy hamarosan újra,

régi tündöklő fénykort idéző, megfiatalodott, jelenleg 38 éves átlagéletkorú tagsággal fog büszkélkedni a megyei szervezet, hiszen mint látható, a
Komárom-Esztergom megyei szer-

vezet munkája és aktivitása, az idősebb és fiatal generációk harmonikus
együttműködése igazán példaértékű
lehet az országban” – mondja indokolt büszkeséggel Hegedűs Mihály.

Kereszténydemokraták az érseki székvárosban
A KDNP-nek 1989-es országos
megalakulásakor már két esztergomi tagja volt, a néhai Pál
Sándor Tamás, valamint Réfalvi
Lajos mérnök személyében. 1990
áprilisában azután hivatalosan is
megalakult a KDNP esztergomi
szervezete a korábbi szimpatizánsok részvételével, akik már az
1990-es országgyűlési választások kampányában is részt vettek.
A kereszténydemokrata értékek
és pártprogram iránti igényt mutatta, hogy a helytartósági választásokat a KDNP nyerte meg
Esztergomban: 17 képviselőt
adott a testületbe, s a polgármester is a kereszténydemokraták soraiból került ki Könözsy László
személyében. A rendszerváltást
követő ciklusban tehát a KDNP
meghatározó szerepet játszott
Esztergom közéletében, jövője
formálásában.
A megújult KDNP a 2002. december 6-i országos választmányi
ülése után a párt esztergomi szervezete is rendezte sorait 2003 januárjában, és folytatta működését.
A KDNP esztergomi szervezetének a 2014. évi országgyűlési
választásokat követően tartott
tisztújító taggyűlése egyhangúlag Szerencsés Gergely Istvánt
választotta a szervezet új elnö-
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Kereszténydemokrata zászlószentelés Esztergomban
kének, aki a 2015. évi helyhatósági választásokon hosszú idő
után képviselői helyet szerzett az
esztergomi KDNP-alapszervezet
számára. A kereszténydemokrata
városatyát Esztergom város képviselő-testülete városüzemeltetési tanácsnoknak nevezte ki.
Az alapszervezet a tisztújítás
óta folyamatosan fejlődik, erősödik, tagjai nemcsak a megyei
szervezet életében vesznek részt tevékenyen, hanem az országos szakbizottságokban is képviseltetik magukat. A környező településekkel
való szoros kapcsolattartás eredmé-

nyeként folyamatosan jönnek létre
új alapszervezetek az esztergomi
szervezet „bábáskodása” mellett,
csak az idei évben már két új szervezet jött létre ennek eredményeként.
A KDNP esztergomi alapszervezete szoros kapcsolatot ápol
más KDNP-szervezetekkel is,
de különösen a KDNP II. kerületi szervezetével folyamatos
az együttműködésük. „Büszkén
mondhatjuk el azonban, hogy
nemcsak hazai szinten, hanem
nemzetközi téren is igyekszünk
ismeretségeket szerezni, hiszen
Esztergom testvérvárosában, a

németországi Ehingenben található CDU-tagsággal is tartjuk a
kapcsolatot” – mondják a helyiek.
Az esztergomi alapszervezet
a megyei szervezet támogatásával 2015-ben szervezte meg első
családi napját, ezzel hagyományt
teremtve. Kicsik és nagyok számára egyaránt színvonalas programokat nyújt a családi nap, lehetőséget teremt évről évre arra,
hogy a megye kereszténydemokrata szemléletű polgárai találkozhassanak egymással, megismerhessék, segíthessék egymást.
2016-ban az a megtiszteltetés
érte a rendezvényt, hogy itt kerülhetett sor ünnepélyes keretek
közt Komárom-Esztergom megye
valamennyi frissen alakult alapszervezete zászlajának megszentelésére Halmai Vilmos ferences
szerzetes közreműködése által.
Az eseményen részt vett Völner
Pál, az Igazságügyi Minisztérium
államtitkára, a körzet választókerületi elnöke is.
A tavalyi év kiemelkedő eseménye volt még az alapszervezet
életében a Márton Áron- emlékkiállítás, melyet nagy érdeklődés
mellett nyitottak meg, számos
megyei és országos illusztris vendég részvételével.
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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.

A hódmezővásárhelyi KDNP-elnök javaslatára a Heineken-termékek bojkottját javasolja a helyi önkormányzat az Igazi Csíki Sör-botrány miatt. A dél-alföldi
megyei jogú város közgyűlése februárban fogadott el határozatot erről. A felvetést az ülésen a térség országgyűlési képviselőjeként jelenlévő Lázár János, a
Miniszterelnökséget vezető miniszter is támogatta.
FORRÁS: AA

Hazánk

Marosvásárhelytől
Hódmezővásárhelyig
Az Igazi Csíki Sör, illetve a székelyek iránti szolidaritásról, valamint
a Heineken elleni bojkottról szóló
közgyűlési előterjesztést Bálint Gabriella önkormányzati képviselő, a
Kereszténydemokrata Néppárt hódmezővásárhelyi elnöke nyújtotta be.
Az indoklás szerint Romániában a
Marosvásárhelyi Táblabíróság be-

Bálint Gabriella

tiltotta az Igazi Csíki Sör gyártását
az eljárást kezdeményező Heineken
cégcsoport kérésére, a versenytárs
kizárása, ellehetetlenítése érdekében.
Ezért a közgyűlés felhívja a hódmezővásárhelyieket, hogy ne vásároljanak Heineken-termékeket. A városban
szeszesital-kereskedelemmel,
árusítással foglalkozókat, vendéglátóipari tevékenységet folytatókat
pedig arra kéri, hogy ne árusítsák a
Heineken cégcsoport termékeit.
Szolidaritás a
székelyekkel a
városházán és a
kocsmákban – leszámítva
a szocialistákat
„A Heineken termékeit bojkottálni
kell, a székely autonómiai törekvéseket
pedig támogatni” – foglalta össze a
kezdeményezés lényegét Bálint Gabriella. A kezdeményezést támogatta a
térség Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselője, Lázár János kancelláriaminiszter is. A 15 tagú vásárhelyi
közgyűlés legtöbb képviselője támogatta a kereszténydemokrata indítványt, kivéve a két szocialistát: ők
tartózkodtak. Hódmezővásárhelyen

FORRÁS:MTI

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

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

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

A közösségi médiában is sokan kifejezték a székelyek iránti szolidaritásukat
már tucatnyi kávézó, söröző, étterem
és vendéglátóhely bojkottálja a Heineken termékeket.
Az Igazi Csíki Sör gyártóját a Heineken Románia perelte be, mert álláspontja szerint a sör gyártója eltulajdonította a cég szellemi tulajdonát.
A bíróságnak azt kellett mérlegelnie,
hogy egy termék román megnevezésének jogi védelme kiterjed-e a termék
köznyelvben használt magyar megnevezésére is. A holland multinacionális

cég 2003 óta rendelkezik a Csíkszerdában gyártott Ciuc premium (Csíki prémium) sörmárkával, amelyet az erdélyi
magyarok csíki sörként emlegetnek.
2014 novemberében azonban megjelent a piacon a Csíki Sör Manufaktúra
terméke, az Igazi Csíki Sör, amely számára a gyártó Lixid Project Kft. szerzett romániai és európai jogi védelmet.
A marosvásárhelyi táblabíróság
január 27-ei ítéletében jogerősen betiltotta az Igazi Csíki Sör gyártását.

Szegedi KDNP:
A várost nem lehet mellékállásban vezetni
„Botka László korábban azt mondta, számára Szeged az első. Most ismét
bebizonyosodott, hogy neki a pártpolitikai karrier fontosabb” – nyilatkozta
Haág Zalán, a KDNP szegedi elnöke,
közgyűlési frakcióvezető.
Ki fogja vezetni
a várost?
A helyi önkormányzati képviselő
szerint Szegedet egy megválasztott
polgármester nem irányíthatja mellékállásban. „Nem ezt ígérte a szegedi
választóknak, igaz, az ígéretei jelentős
részét az elmúlt 15 évben sem tartotta be. Szeged többet érdemel annál,
minthogy az itt élők problémáit az ő
bizalmukkal visszaélve a mindenkori
városvezető félvállról vegye. Az országos karrierről álmodozó Botka László
polgármesternek nem szabadna Szegedet mellékállásban irányítania, miközben a város által fizetett sofőrrel, az
önkormányzat autóján, a szegediek által fizetett üzemanyaggal utazgat egyik
baloldali párttól a másikig.” A helyi kereszténydemokrata politikus szerint az
is károkat okoz a városnak, hogy Botka
László nem a város érdekeit szem előtt
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tartva tárgyal a kormánnyal, hogy minél több fejlesztési forrást vonzzon ide,
hanem folyamatosan támadja a kabinetet. „A jelek szerint pártpolitikai nyilatkozatok és Orbán Viktor miniszterelnök útszéli sértegetése képezi mostantól
a szocialista városvezető politikájának
alapját. Hogy mi lesz a városunkkal,
egy cseppet sem érdekli, miközben a
kormány komoly beruházásokat szeretne Szeged számára biztosítani” – mondja a KDNP-s képviselő.
Haág Zalán szerint a helyi szocialisták terve most az, hogy Szeged ügyeinek intézését Botka átadja valamelyik
helyettesének. „Ki fogja ezután valójában vezetni a várost? Talán az az alpolgármesternek, aki – miután a városi
autóval nekiment a villamosnak – arra
sem válaszolt, fogyasztott-e alkoholt,
és azt sem kívánta kérdésemre elárulni, a karambolja által okozott kár men�nyibe kerül a szegedieknek? Esetleg
az az MSZP-s alpolgármester próbál
majd foglalkozni a szegediek ügyeivel
két bírósági tárgyalás között, aki épp a
vádlottak padján ül? Bárhogy is lesz,
mindennek a szegediek látják majd kárát” – vélekedett Haág Zalán.

Botka programja
egy blöff
Botka László eddig napvilágra
került „miniszterelnök-jelölti” programjában szerepel: „a péknél, a postán vagy az orvosi váróban a miniszterelnöknek ugyanúgy ki kell várnia
a sorát, mint bárki másnak” – idézi
a kereszténydemokrata városatya.
Haág Zalán rámutatott: Botka László
feltehetően soha egy percet sem várt
még a postán vagy boltban, hiszen
ügyeinek intézését fizetett városházi
alkalmazottak intézik, „ő maga pedig kísérők nélkül sosem merészkedik a választók közé, az átlagpolgár
nem tudja megszólítani a postán, a
pékségben, az utcán, így az emberek problémáit sem ismeri”, ez pedig
nyilvánvalóan nem fog megváltozni
akkor sem, ha országos politikai szerepet vállal. Arról, hogy mennyire
„nincs képben” a szegedi átlagember
problémáit illetően, Haág Zalán a
migránsválság szegedi tapasztalatait
idézi fel. „Miközben a város déli részét elárasztották a bevándorlók, az
utcákon, a kertekben is migránsok
táboroztak”, Botka László azt nyi-

latkozta: „a szegedieket egyáltalán
nem zavarják a menekültek, nem is
találkoznak velük az utcákon”. Már
ez a kijelentése jól mutatja, mi történt
volna a várossal és az országgal, ha
rá lett volna bízva a migránskérdés
kezelése…
Haág Zalán szerint – a fentieket figyelembe véve – Botka miniszterelnök-jelöltsége semmi jót
nem jelent Szeged városára nézve.
Egyetért azokkal a hangokkal, akik
szerint a polgármester – mivel a
jövőben nem a városvezetői feladataira kíván koncentrálni – akkor
járna el korrekt módon, ha távozna
a városvezetői székből. A kereszténydemokrata városatya szerint
azonban erre semmi esély sincs.
„Miniszterelnök-jelölti kampányát
nyilvánvalóan az önkormányzat
által fizetett apparátus közreműködésével, a szegediek pénzén kívánja finanszírozni, és őt az itt élőkkel
ellentétben az sem zavarja, hogy
ez nemcsak hogy ellentétes a város
érdekeivel, de teljesen törvénytelen
is” – zárta gondolatait a KDNP szegedi vezetője.
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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 Igazi Csíki Sör mellé áll és bojkottra szólít fel az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) miskolci szervezete – jelentette be Váraljai Zoltán,
a szövetség országos alelnöke és Hollósy András önkormányzati képviselő.
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 –

kdnp.hu

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

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

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

– Mi, IKSZ-esek mindig kiálltunk, és ki is
fogunk állni a határon túl élő magyar testvéreinkért, jelen esetben a székelyföldi barátainkért, az Igazi Csíki Sör gyártóiért – kezdte
a sajtótájékoztatót Váraljai Zoltán. Az országos alelnök elmondása szerint sajnálattal és
mély felháborodással értesültek arról, hogy
a román táblabíróság nemrégiben betiltotta
az Igazi Csíki Sör gyártását, és ismételten a
Heinekennek kedvezett. A döntésük alapján
minden tárgyat és eszközt meg kell semmisítenie a székelyföldi vállalkozásnak.
A román ítélőszék ezt a döntést annak ellenére hozta meg – mutatott rá Váraljai Zoltán
–, hogy december elején, az Európai Márkahivatal az Igazi Csíki Sörnek ítélte a márkát.
– A román bíróság tehát ezzel a diszkriminatív döntésével az Európai Unió döntését is
figyelmen kívül hagyta – húzta alá az alelnök. – Ez támadás egy székely vállalkozással
szemben, amely felvállalta az identitását, a
magyar nyelvet és szimbólumai használatát.
Ezzel az igazságtalan döntéssel 140 székelyföldi magyar testvérünk megélhetése forog
kockán.
– Folytatás a 13. oldalon –

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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 –

– Hollósy András IKSZ-tagunkkal, önkormányzati képviselővel egyértelműen úgy határoztunk, hogy ki kell állnunk a székely sör
mellett, és fel kell hívnunk erre a borsodiak,
és minden jóérzésű állampolgár figyelmét –
zárta szavait az alelnök.
Hollósy András szerint szinte már megszokottá vált az elmúlt években, évtizedekben,
hogy a székelyföldi magyarságot támadások érik, gazdasági oldalról is. – Bojkottot
hirdetünk a Heineken cégcsoport romániai
és magyarországi termékeire – jelentette be
a képviselő. – Ha valaki nem tud eligazodni,
hogy mivel támogathatja ezt az ügyet, akkor
csak meg kell nézni az italos dobozokat vagy
üvegeket, aminek címkéin fel van tüntetve a forgalmazó neve. – Nem az a célunk a
bojkottal, hogy az említett cégcsoport üzleti
eredményeit megnyirbáljuk, hanem a székelyföldi magyar közösség értékeinek védelme, a székelyföldi vállalkozások segítése és
az erre való figyelemfelhívás – fűzte hozzá.
Hollósy András kiemelte, a székely sör több
mint a székelyföldi magyarság szimbóluma:
egy összetartó erő, mely hozzájárul ahhoz,
hogy a székelyföldi nemzettestvéreink identitástudatukat megtarthassák.
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Nyílt levél Mezey Barnának,
az ELTE rektorának
Megdöbbenéssel értesültünk arról, miszerint az Ön
által vezetett intézmény is
elindítja a gender studies-t,
azaz a társadalmi nemek tanulmánya szakot.
Az ELTE Magyarország
első egyeteme, többféle európai rangsorban évről évre
kiemelkedő helyet foglal el,
diákjai közül számos neves jogász, politikus, tudós
és közéleti ember került ki.
Sajnálatos, hogy az egyetem
nem szeretne hű maradni értékteremtő múltjához, hiszen
Nacsa Lőrinc
elindult egy lejtőn. Önök,
a vezetőség úgy döntöttek,
hogy a magyar társadalom számára semmilyen haszonnal
nem bíró, egy politikai korrektségtől megfojtott, tudománynak álcázott, félrecsúszott témával szeretnének foglalkozni
mesterképzés keretében. Nem gondoljuk, hogy Magyarország
megengedheti magának azt a luxust, amit néhány skandináv
ország, hogy közéleti témái legfontosabbja a mellékhelyiségek
jelzései, illetve, hogy minél több semleges játékot, tankönyvet állítsanak elő, nehogy véletlenül befolyásolják a kisfiúk és
kislányok saját nemükhöz való tartozását. Szögezzük le, hogy
biológiai nemek vannak, nem társadalmiak, így az elnevezés
is megtévesztő, hamis.
Tisztelt Rektor Úr!
Önök tévedésben vannak, amikor azt gondolják, hogy ezen
szak elindításával jót tesznek Magyarországnak. Ön a rektori köszöntőjében azt írja: „Célunk nem lehet kevesebb, mint
a kiválóság fenntartása az egyetemen, és ezzel a magyar
nemzet jövőbeli lehetőségeinek javítása.” Fel kell hívnunk a
figyelmét, miszerint ezzel a tanulmánnyal semmiben nem segítik nemzetünk felemelkedését, sőt rombolják azt az értékközpontú gondolkodást, ami a közép-európai országokban még
jelen van. Égető problémánk a demográfiai kérdés, ami nem
a szexuális kisebbségek tanulmányozásával és a feminista filozófia elmélyítésével fog megoldódni. Kérjük Rektor Urat,
hogy az erre a szakra szánt pénzzel, erőforrással inkább egy
demográfiai intézetet, egy családüggyel foglalkozó tanszéket
állítson fel, de semmiképp ne ugyanazokkal az oktatókkal és
olvasmánylistával, mint a gender studies esetében. Hisszük,
hogy Magyarország jövője a családok és a fiatalok kezében
van, ezért őket kell támogatni, az ő problémáikkal kell foglalkozni. Ez az Ön, mint Magyarország legrégebbi egyeteme
vezetőjének felelőssége is, hiszen eddig csak Soros György
magánegyetemén volt megtalálható hasonló nonszensz őrültség. Hozzá tud méltó módon járulni a jövőhöz az ELTE vagy
kiszolgálja a gender- és meleglobbi nyomulását?A jelentkezési
időszak lezárultával talán Ön is megláthatta, hogy nem övezi hatalmas érdeklődés a témát és mint bölcs vezető belátja,
hogy értelmetlen, felesleges és romboló elindítani a fent nevezett szakot és az egyetemet inkább újra a magyar jövő szolgálatába kellene állítani.
Várom intézkedését és
megtisztelő válaszát!
Budapest, 2017. február 17.
Tisztelettel:
Nacsa Lőrinc elnök
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ)
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H AZÁNK
AZÁN
A 21. századi keresztyénüldözés nyomában
Protestáns Műhely

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.

Az Open Doors nevű nemzetközi szervezet több, mint 300 oldalas jelentése a 2016. évben elkövetett keresztyénüldözést, diszkriminációt dolgozza fel és publikálja. A világjelenséggé vált keresztyénüldöző államok listáján az éllovasok között a jelentés első helyen a félelmetes diktatúrát, Észak-Koreát jelöli meg, majd
több muszlim országot. A 21. század elején mintegy 200 millió üldözött keresztyén él a világon a mintegy 2,42 milliárd keresztyén közül. A mártírok száma
meghaladja évenként a 200 ezret. (Forrás: opendoors.de/verfolgung/weltverfolgungsindex-2017/).
FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

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

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

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Kötelező „vallásos” révülettel imádja a helyi lakosság Kim Dzsongun észak-koreai diktátort, a keresztényeket pedig keményen üldözi a kommunista állam
Tendenciaelemzés –
szellemi és fegyveres
keresztyénüldözés
Mielőtt az országonkénti esetleírásokra térünk, jelezzük, hogy
az Open Doors jelentése külön
témakörben foglalkozik a trendkutatással, elemzéssel, melynek
során azt próbálják tisztázni: melyek azok a globális és regionális,
vallási és politikai okok, amelyek
ezt a nagymértékű keresztyénüldözést létrehozzák. Közben arról
sem felejtkeznek meg, hogy a pozitív jelenségekről is számot adjanak. Sajnálatosan kell azt évek óta
megállapítani, hogy a közel-keleti,
ősi keresztyén közösségek szenvedik el a legdurvább és a legerősebb
üldöztetést, ami már csaknem a
vallási indítékú genocídiumig jut
el. Jól ismertek az adatok az Iszlám Államról s „leányvállalkozásairól”, a főként Észak-Afrikában
tevékenykedő Boko Haramról, az
El Shabaabról vagy másutt a talibánok akcióiról, melyeknek egyetlen
és közös célja a világ iszlámosítása.
Új jelenségként járul ehhez, mindezzel összefüggésben, a nyugati
államok, az EU fenyegetettsége belülről, a migrációval és más módon
beszivárgó terrorizmus révén. A
keresztyénüldözésnek nem vallási,
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hanem nacionalista szűkkeblűségben és túlzott önértékelésben gyökerező sajátos ideológiai, szellemi
formájával is egyre gyakrabban
találkozunk, ami aztán csakhamar
tettleges terrorizmusba csap át.
Ázsia kétarcú
kontinens – meglepő
intolerancia Indiában
Saját kulturális és történelmi
identitásuk megőrzése, megvédése
érdekében nem csak iszlám, hanem
főként Ázsiában és Távol-Keleten
hindu, buddhista rezsimek és csoportosulások is egyre agresszívebben lépnek fel keresztyén kisebbségek ellen. Sorra születnek olyan
törvények bizonyos országokban,
melyek az áttérést a keresztyén
vagy más vallási hitre súlyosan
büntetik. Gandhi egykori „békés”
sómeneteléses országában, Indiában mára oly mértékben lesül�lyedt a türelem küszöbértéke, hogy
Delhiben például havonta legalább
40 eset kerül napvilágra, melynek
során lelkészeket vernek agyon,
templomokat gyújtanak fel, keresztyén hitre térteket üldöznek. Az indiai keresztyénség viszonylag nagy
létszámú kisebbség a hatalmas országban. Közel 64 millió keresztyént tartanak számon, közülük 39

millió közvetlenül érintett az üldözésben.
Afrikai csapdák
Afrikában a Szaharától délre
fekvő területeken igen erőteljes
iszlámosítás kezdődött, immáron
évekkel ezelőtt. Az említett Boko
Haram és El Shabaab fegyvereseinek rémtettei következtében főként
Észak-Nigériában és a környező területeken mintegy nyolcmilliónyi
őslakosság került az éhhalál szélére. Nigériában sok ezer keresztyént
üldöztek el az iszlámi hausa-fuláni
törzs tagjai. Militáns líbiai csoportok pedig összefogtak a tuareg lázadókkal, hogy Mali demokratikusan
megválasztott vezetését megbuktassák.
Pozitív példák a
maradásra az iraki
keresztyéneknél
Legutóbbi pozitív fejleményként
számol be a jelentés arról, hogy az
Észak-Irakból elüldözött keresztyének között egyre inkább feltámad a
remény, hogy visszatérhetnek szülőföldjükre. Ők az iraki kurd területeken húzódtak meg, ott várják a
hazatérés esélyét. Nem sodródtak
vagy kalandoztak el Nyugatra, az
EU-ba a migránsáradattal, s ősi, az
iszlámot századokkal megelőző ke-

resztyén hitük erejét és helytállásuk magas erkölcsi szintjét mutatja, hogy maradtak. „A víz szalad, a
kő marad, a kő marad” – mondhatnánk róluk Wass Albert klasszikus
soraival.
Mintegy 125 ezer keresztyén
előtt nyitották meg otthonaikat a
szomszéd országokban élő keresztyének. S voltak számosan, akiket a
muszlim jordániai herceg felhívása
állított meg fej- illetve lélekvesztett menekülésükben. Ibn Hasszan
Talal királyi herceg az első moszuli menekülthullám beindulásakor
sorozatban adott tévé- és rádióinterjúkat, felhívásokat, üzeneteket,
amit a menekülők is hallottak.
„Ne hagyjátok el szülőföldeteket!
Ti hamarabb voltatok ott, mint az
iszlám, s nélkületek, arab keresztyének nélkül nincs arab kultúra
sem. Ne menjetek el, szükség van
rátok!”. Ilyen muszlim is akad…
Országról-országra:
Észak-Korea elképesztő
ellenpontja a
csodálatos protestáns
alkotóerőket
felmutató DélKoreának
Az üldözési világindex, világmutató dicstelen első helyén lévő
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Észak-Koreával rendezett
nem
pozitívuma,
alakításáért
hanem
elrettentő
tömeges
kereszFontos
az
érdemibb
édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés
kapcsolattartás
tyénüldözése, felszámoló
stratégiája miatt foglalkozunk. Még a
vallási okok miatt masszívan keresztyénüldöző vagy legalábbis
intoleráns iszlám országokat is
megelőzi az a rafinált és hatalmas
arányú diszkrimináció, amit ez a
Megjelent Ferenc
vörös kisbirodalom,
a hazánknál
pápa Laudato si´
területileg alig kezdetű
valamivel
nagyobb
enciklikája
21.
produkál. Anmi környezetszennyezés
ellenszázadi
is védekezni diktatúra
kell
nak a testvérországnak, Dél-Koreának a szomszédságában, ahol viszont jelenleg a világ legpezsgőbb
hitéletű protestáns, református,
presbiteriánus egyházai találhatók,
s ahol egy évszázad alatt a pár száz
protestánsból mára közel 20 milliós fantasztikus egyház jött létre.
Lenyűgöző missziói lendülettel, a
hit országot, gazdaságot, kultúrát
magasra lendítő lelki hajtóerőivel,
családok százezreit boldog hétvégi
feltöltődésre, templomlátogatásra
vonzó közösségépítéssel. A reformáció 21. századi csodálatos „kései” gyümölcse az, ami a vérengző
Észak mellett ott mára kialakult a
félszigeten.

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

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

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

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

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

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

éhség ugyan az 1990 előtti katasztrofális, már-már alulmúlhatatlan
alsó szintről elemelkedett, most is
vannak vidékek, ahol elképesztően
alacsony az életszínvonal és az ellátottság. Újabban a privát gazdaság
működését engedélyezte a vezér,
hogy ezzel kioltsa az éhség miatti elégedetlenséget. A gazdaságot
ma is ötéves tervekkel működtetik.
Egyre növekszik viszont a korrupció. A nagy szomszéddal, Kínával

zókat félreeső falvakba szállították.
Csak nagyon kevesen tudták hitüket
földalatti egyházi formák között megélni, akkora volt a nyomás ellenük.
A keresztyén konvertáltak közé
azokat számítják, akik kommunista
háttérből tértek meg, vagy a mai diktátor elődeit tisztelők közül. Sokan
konvertáltak az 1990-es évek nagy
éhséghulláma idején, amikor a kínai
határon átkeltek, s ott keresztyén
egyházaktól segélyeket és életlehe-

tisztelet…), azt diszkriminálják,
bebörtönzik, elhurcolják, megkínozzák, legrosszabb esetben nyilvánosan kivégzik.
A társadalmi élet és az államélet
területén ez azt jelenti, hogy mindenki mindenkit figyel. A szomszédsági őrködést inminban-nak
nevezik. A szomszédok között
speciális feladatokra kiképzett
személyek is találhatók. Ilyen körülmények között szinte lehetetlen
az egyházi keresztelő vagy egyéb
szertartás megtartása. Ha keresztyénekről egyáltalán valami megjelenik a médiában, az csak lejárató,
ellehetetlenítő hangsúllyal és éllel.
A rendőrség különleges alakulatai
nyomoznak azok után, akik Kínában dolgoztak, kideríteni akarván,
milyen irodalmat hoznak be, kikkel tartanak kapcsolatot. A Kínából
hazahurcolt menekülteknek visszatérő módon ezt a kérdést teszik fel:
„Találkoztál Kínában keresztyénekkel?” – „Meglátogattál Kínában
valamilyen templomot?”.
Az egyházi élet ilyen viszonyok
között szinte lehetetlen. A fővárosban van 5, a kormányzat szervei által szigorúan ellenőrzött és
megfigyelt templom, amiket főként
külföldiek látogatnak: egy katolikus, három protestáns, egy orosz
ortodox. De ezek sem tudnak igazi
közösségként működni.

igyekszik az ifjú diktátor kiegyensúlyozottabb kapcsolatokat fenntartani, de ez jobbára csak a diplomáciai kapcsolatokra vonatkozik.
A menekülést az országból erősen
kontrollált határőrizettel szinte
lehetetlenné teszik. Ilyen, s még
ennél is „cifrább” társadalmi helyzetben élik meg ottani keresztyén
testvéreink hitüket. Leginkább személyes csoportokban, „földalatti”
ősegyházi közösségformációkban.

tőséget kaptak. Amikor visszatértek lakóhelyükre, hűek maradtak
megismert és elmélyült keresztyén
hitükhöz.
A jelentés beszámol arról, hogy
valójában valamennyi életterületen
szinte maximális pontokat mutat az
üldözési index. Legerősebben érvényesül a magánélet, a közélet és az
egyházi élet területén. Alig marad
el ettől a társadalmi és a családi élet
területe. Tehát azt lehet mondani,
hogy a kontroll maximális és mindenre kiterjed.
A magánélet területén ez azt jelenti, hogy kifejezetten veszélyes
Bibliát olvasni, és a keresztyén
hitről bizonyságot tenni. A Bibliát
jól elrejtik, s csak akkor veszik elő,
ha meggyőződtek arról, nincs külső veszély. Veszélyes találkozni a
hívőknek egymással vagy a család
nem hívő tagjai előtt a keresztyén
hitről beszélni. A nagyon erős iskolai kontroll miatt szülők részéről
gyermekeiknek szólni a keresztyén
hitről ugyancsak kockázatos.
A családi élet területén azt jelenti ez, hogy gyermekeknek előbb
kell megtanulni a nagyvezér nevét,
mint saját szüleik, családtagjaik nevét. Ha ez másként történik,
mindenüket elveszítik. Sőt, évekre
munkatáborokban találják magukat
a lehallgatások következtében. Akit
keresztyén tevékenységen kapnak
(ima, bizonyságtétel, házi isten-

Kedvezőtlen
kilátások
Egyes becslések szerint tízezrek
vannak munkatáborokban keresztyénség gyanújával Észak-Koreában. A kilátások sem kedvezőek. A
kommunista elnyomás, a diktátori
paranoia és az egyre erősödő ideológiai nyomás azt sugallja, hogy
ezen a területen sem lesz enyhülés.
A kérdés az, hogy a külföldi valuta
szerény, de tapasztalható bevitele
mennyire oldja majd a kemény egyházellenességet. A kényszermunkát az észak-koreai exportgazdaság
egyik fontos motorjának tekintik,
nyilván olcsó munkaerőjellege miatt. A külföldi vendégmunkások
ellen, például akik Lengyelországban próbáltak munkát vállalni, keményen eljárnak. Az ország vezeti
a világ rabszolgamunka-indexét is.
Ilyen körülmények között, s más,
politikai, külpolitikai okok miatt
sem várható, hogy az ottani keresztyének helyzetében érzékelhető javulás állhatna be. Imádságainkkal
támogathatjuk őket, illetve a kínai
keresztyének bátorító üzenetei, informális utakon megvalósuló segítsége nyújthat nekik reményt. És élő
hitük a Történelem Urában, a Királyok Királyában.

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 –

Az elnyomás és az
üldözés hajtóerői –
heródesi effektussal
De konkrétan mit olvasunk a jelentésben a keresztyénüldözésben
világelső államról? Először is azt,
hogy Észak-Korea világelső helyét
évek óta rendíthetetlenül tartja.
Azaz lendületesen folytatódik az
országban a keresztyénüldözés. És
a hajtóerők ehhez?
Első renden a kommunista elnyomás. A mai napig kommunista országként deklarálja önmagát,
elképesztő személyi kultusszal.
Kim DzsongUn fiatal diktátor apja,
nagyapja nyomdokaiban szinte túlszárnyalja őket. 2011-es hatalomra
kerülése óta közel 70 embert öletett
meg heródesi effektusként, hatalomféltésből. A kommunista ateizmus
az első számú hajtóerő. A Koreai
Munkáspárt 2016 májusi kongres�szusán a társadalomra veszélyesnek
bélyegezték a keresztyéneket, a nép
ópiumának titulálva őket.
A diktátori paranoia a második
hajtóerő. Az országot 1948-ban
bekövetkezett létrejötte óta egyetlen család kormányozza, most már
a harmadik generációs „vezérrel”.
Mindenkinek kötelező tisztelnie a
„vezért”, ami lehetővé teszi számára, hogy egyedüli vezetőként rendelkezzék a párttal, a hadsereggel,
a közigazgatással, bíróságokkal
és a társadalom minden részével.
Nincs semmiféle tolerancia semmiféle vallási jelenség számára az
országban, kivéve a valláspótlék
vezérimádatot.
Az ország diplomáciai elszigeteltsége továbbra is fennáll. Az
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Két keresztyén
csoportosulás:
hagyományosak,
illetve frissen
áttértek
A hagyományos keresztyén egyházakhoz tartozó keresztyének már a
sok véráldozattal járó koreai háború
(1950-1953) előtt is éltek a félszigeten. Mivel sokan meghaltak a háborúban, illetve Délre menekültek, az
északi országrészen alig maradtak
keresztyének. A maradék és leszármazottaik alkotják a kicsiny, láthatatlan gyülekezeteket. Az országban uralkodó osztálykategóriák, a
songbun szerint a keresztyéneket az
ellenséges osztályhoz tartozók közé
sorolják. További két alcsoportjuk:
a „37”-esek a protestánsok, a „39”esek a katolikusok. Olyanok tartoznak ezekbe, akiknek a szülei és
nagyszülei is keresztyének voltak.
Büntetésként e kategóriákhoz tarto-

Szemleíró:
Békefy Lajos, a KDNP
Protestáns Műhely
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A házasság hete

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

Ünnep? Évente visszatérő, egy hétig tartó akció? Egy mozgalom, amely célul tűzi ki a házasság mint életforma, mint értékrendszer marketingjét?
Egyféle társadalmi célú reklám? Valószínűleg mindez együtt. A házasság hete reakció egy régóta jelen lévő társadalmi problémára, a házasságkötések népszerűségvesztésére. Azok reakciója, akik számára fontos a család, a házasság. Akik úgy gondolják, a házasság olyan felelősségteljes,
meghitt és biztonságot nyújtó közösség, amely méltó a védelemre.
FORRÁS: AA

Kiss Mária Rita – BARANKOVICS.HU

A tények
Magyarországon a házasságkötések számának csökkenése – az 1990
és 2000 közötti évtized mélypontja
után – 2010 óta enyhe emelkedésbe fordult. Az 1990 és 2010 közötti
évek meghatározó tendenciája volt
a házasság intézményének népszerűségvesztése. 2015-ben már
csaknem minden második gyermek házasságon kívül született. A
KSH adatai szerint a házasságkötések száma 2010-ig – amikor is 35,5
ezer frigy köttetett – évtizedeken
keresztül kisebb ingadozásokkal
csökkent, az utóbbi öt évben azonban a 2010-es mélypontról elmozdulva emelkedett. 2015-ben 45,9
ezer pár járult az anyakönyvvezető
elé, az előző évinél 18, a 2010. évinél
29%-kal több. A házasságok mérlege 38 éve folyamatosan negatív,
vagyis több házasság szűnik meg
válás vagy özvegyülés miatt, mint
amennyit kötnek. 2015-ben száz házasságkötésre 143 válás, vagy özvegyülés miatti házasságmegszűnés
jutott. A fennálló házasságok számát kétharmad részben a halálozás
miatti házasságfelbomlások csökkentik. A házasságok stabilitását a
válások számával szokás mérni. Ez
az 1980-as évek második felében
tetőzött (évi közel 30 ezer), majd az
1990-es évektől 2010-ig 21–26 ezer
között ingadozott. Az ezután kezdődő csökkenő irányzat 2015-ben
kedvezőtlenre fordult, és a válások
száma ismételten emelkedett: 20,6
ezer bontóperi végzést hoztak, az
előző évinél 5,2%-kal többet. Ez az
elmúlt három év legmagasabb értéke, viszont számottevően elmaradt
az azt megelőző évtizedeket jellemző szinttől.
A népességfogyást Magyarországon 30 éve nem sikerült megállítani, bár erre a kedvezőtlen tendenciára mind az előző rendszerben,
mind pedig a rendszerváltás után
születtek kormányzati válaszok:
A magyar
családpolitika
A magyar családpolitika deklarált célja a családok belső stabilitásának elősegítésével a gyermekvállalási kedv erősítése, ezzel
a kedvezőtlen demográfiai folyamatok korrekciója. A 2013-ban
született demográfiai programterv
keretében 2014-től lépett életbe a
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családi adókedvezmény és a GYED
extra, amely lehetővé tette munkavégzés és felsőoktatási tanulmányok folytatása mellett is a GYED
folyósítását, tavaly pedig a családi
otthonteremtési támogatás bevezetése célozta a házasságok és családok megerősítését.
Egyházak, civilek
a házasságért és a
családért
A házasság hetének 1996-ban, az
Egyesült Királyságban induló története kezdetektől szorosan kapcsolódott az egyházakhoz, és még ma
is számos országban – így Magyarországon is – a keresztény egyházak
és civil szervezetek összefogásával
rendezik. A házasság világnézettől
független érték. A mozgalom eredeti intencióit tekintve nem kíván
politikai fórummá válni, azonban
elismeri, hogy a vallások házasságról való tanításai fontos társadalmi
értékeket közvetítenek. A születéseket kedvezően befolyásolják a
tradicionális értékek, így a vallásosság, ez a tendencia azonban nem
érvényesül automatikusan: a népességfogyás általános európai jelenség. Az erősen vallásos Románia
és Lengyelország sincs feltétlenül
jobb demográfiai helyzetben, mint
például a szekularizáltabb Finnország vagy Csehország.
A sokáig csak Angliára korlátozódó mozgalom történetében fordulópontot jelentett a 2008-as esztendő, amikor több európai ország,
így például Németország, Svájc,
Csehország, Írország, Belgium,
és Észak-Írország is csatlakozott
hozzá. Ebben az évben rendezték
meg Magyarországon is először a
házasság hetét. Az Egyesült Királyságban a Futureway Trust jótékonysági egyesület neve alatt
fut, nemzetközi együttműködési
projektté válása után a mozgalmat
Svájcban jegyezték be. 2014-ben a
Házasság hete rendezvényein világszerte másfél millió ember vett
részt, napjainkra 21 ország csatlakozott már a kezdeményezéshez.
A csatlakozó nemzeti kormányok
autonóm programokkal kapcsolódnak a Házasság hetéhez, ami
legtöbb országban a Valentin-nap
köré szerveződik.
Jó házasságok
köttessenek!
A házasság minden kultúrában
elismert és minden nemzet számára

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 –

értékként számon tartott intézmény, hasznosítani tudnak. A fogyasztói
Megjelent
a társadalom építőeleme. Kutatások társadalom életideálja – hogy
amiFerenc
pápa Laudato si´
igazolják, hogy a magyar emberek nem jó, azt majd lecseréljükkezdetű
– enciklikája
az
számára a házasság és a család
az emberi
kapcsolatok
terénkellnem vált
A lelki-szellemi
környezetszennyezés
ellen is védekezni
egyik legfontosabb érték, még ha be. Sokan azonban nem tudják,
a társadalomstatisztikai tények ezt miként lehet a kapcsolatokat napi
ellentmondásosan is igazolják vis�- szinten működtetni, tenni a megjasza. A Nagycsaládosok Országos vításukért. Később, a felnőtt lét soEgyesületének vezetője szerint a rán sem igazán kapunk kapaszkoházasság nem is elsősorban intéz- dókat hogyan is lehetne stabilabbá
mény, sokkal inkább szeretetközös- tenni az éppen kátyúba kerülő háség. Egy életmód, amelyet generá- zasságunkat. Közkeletű attitűd az
ciókon át választottak nők és férfiak is hogy a házasságban az ember fel
évszázadokon keresztül és fognak kell, hogy adja magát, „rabigába
választani a jövőben is. A világ hajtja a fejét”. Ez egy erősen indiazonban sokat változott ez idő alatt, viduális társadalomban nem hangaz egymás iránti elköteleződés for- zik valami jól. Az elköteleződéstől
máinak újrafogalmazására – ahogy való félelem mögött számos dolog
korábban történt – most is szükség állhat, viszont szinte bizonyosan
van. Nem mindenkinek sikeres a hiányzik ez esetben a párkapcsoházassága, de minden embert fog- latról való gondolkodásból az a
lalkoztat, mitől válhat sikeressé perspektíva, hogy a házasságban,
egy párkapcsolat. A házasság hete a másikkal való viszonyban nem
az együttgondolkodás apropója is feladjuk, hanem kiteljesítjük/ki is
egyben.
teljesíthetjük magunkat.
A mozgalom célja egyféle szemléletformálás, célja hogy ráirányítSikeres életpéldák
sa a figyelmet azokra az egyéni és
„Veled kiteljesedve” – ez a
össztársadalmi előnyökre, ame- mottója az idei magyarországi
lyek a házassághoz kötődnek, tá- hétnek, ami a központi rendezmogassa az elkötelezett házasság- vényeken túl, helyi közösségek
ban élő párokat, hozzájáruljon a által kezdeményezett több mint
válások számának csökkentéséhez. 200 rendezvényt foglalt magáA házasság hete mozgalom tag- ban. A Házasság hete magyar
jai nem kívánnak „megmondóem- rendezvénysorozat sajátossága,
berek” lenni, de érvelnek amellett, hogy évente egy olyan házaspár
hogy miért jobb a házasság az nagykövete lesz az ügynek, akik
együttélési formánál, miért érde- „példaadó” házasságban élnek. A
mes befektetni a stabil párkap- vidéki rendezvényeken is törekedcsolatokba. Ösztönözni kívánják nek a szervezők arra, hogy eléra fiatalokat, hogy ezt az életmódot hető közelségbe hozzák a jó pélválasszák. Sok fiatal ugyanis azért dákat. Az idei rendezvénysorozat
nem választja a házasságot, mert arcainak szerepét Kerekes Mónirossz példákat lát maga körül. ka és Madarász Isti vállalták.
Ezen túl – és ez is szükségesnek
Véleményük szerint ma Malátszik ma már – hiánypótló cél, gyarországon azért van annyi váhogy megismertesse a fiatalokkal lás, mert az emberek nem hiszik
a házasság és a párkapcsolatok el, hogy érdemes munkálkodni az
kultúrájával, a stabil házasságok elromlott kapcsolatok megjavítáhátterével, segítse a párkapcsolati sán. Fontos, ne legyen elfogadhaproblémákkal küzdőket.
tó szemlélet az, hogy a házasság
Ha belegondolunk, arról vajmi eldobható dolog. Ha értékként tekeveset hallanak az iskolákban a kintenek a párok az együtt eltöltött
diákok, miként kell működtetni időre, akkor hajlamosabbak abban
a stabil kapcsolatokat és számos gondolkodni, hogy meg akarják
olyan család is van, ahol az ehhez menteni. Az emberek többségének
szükséges kompetenciák nem tud- nem jut eszébe, hogy a házasságot
nak kialakulni és fejlődni a szülői ugyanolyan tudatosan építse, mint
minták alapján. A párkapcsolati például a karrierjét. Pedig a házaskultúra oktatása, ha nyomokban ságnak legalább ugyanilyen fontos
benne is van a nemzeti alaptan- dolognak kellene lennie – véleketervben, a gyakorlatban vajmi dett Kerekes Mónika.
kevés olyan információhoz juthatA házasság hetében érdemes
nak az iskolákban felnövekvő ge- lenne elgondolkodnunk azon, vanerációk, amit a felnőtt életükben jon miért is alakult ez így.
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 –

2017.02.27. 13:09:12

AZÁN

ág

Fórum

H AZÁNK

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

Surján László:

A megbékélés: utópiából valóság

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 –

Száz éve elveszítettünk egy világháborút és az ország kétharmadát. 25 évig
igyekeztünk ebből valamit visszaszerezni, nem is eredménytelenül. Majd elFerenc
veszítettünk még Megjelent
egy világháborút
és a
pápa Laudato si´
visszaszerzett területeket.
45 évig moskezdetű enciklikája
ták
agyunkat,
hogy felejtsük el az
mi környezetszennyezés
ellenaz
is védekezni
kell
egészet. 25 éve törekszünk jószomszédi
kapcsolatokra, olykor bizony a szőnyeg
alá söpörve a problémák egy részét.
Vannak közöttünk, akiket már nem
érint meg Trianon problémája. Vannak,
akik területszerzésben, egy majdani
igazságszolgáltatásban reménykednek,
de erre csak várnak, mint valami égi
mannára. Vannak, akik szerint meg
kell békülni a szomszédjainkkal, annál
is inkább, mert szembenézve a tényekkel rájövünk mi is hibáztunk egynéhány dologban. E három csoport közül
mennyiségileg az első a legnagyobb, a
mindent elfelejtőké vagy az új nemzedék esetében úgy is mondhatjuk: a soha
nem is ismerőké. Nem az ő hibájuk: a
Kádár-rendszer bűne. Az 1970-ben
földrajz-történelem szakra jelentkezők
közül sokan már nem is tudták, milyen
nyelven beszélnek a székelyek. Für Lajos 1972-ben megvizsgálta az akkori
tankönyveket, az eredmény siralmas.
Nem volt titok ugyan a határvédő székelyek léte, de a ködös fogalmazásból nem
derült ki, hogy magyarokról van szó.
Tíz évvel később egy felmérés szerint
az érettségi előtt álló diákjainknak csak
25%-a tudta, hogy a határokon kívül is
élnek jelentős számban magyarok. Még
ezek is zömmel kivándorlóknak vélték
őket, akiket a szomszéd országok nagyobb demokráciája csábított el. Arra
a kérdésre, hogy kell-e velük kapcsolatot tartani, 62% azt mondta, hogy nem.
Csak 2,5% vélte úgy, hogy az egész hazai társadalom felelős a külföldön élő
magyarok sorsáért és jövőjéért. 41%
szerint mindenki olyan nemzetiségű,
amely országhoz tartozik. Összekeverték tehát az állampolgár és a nemzethez
tartozás fogalmát. Azok, akik 1980-ban
ezeket a feleleteket adták, most 50 évesek. Nekik nem probléma megbocsátani, mert fogalmuk sincs arról, hogy van
mit. Mások viszont, akik tudnak a trianoni gyalázatról, nem ismerik azokat
a hibákat, bűnöket, amelyet a magyar
állam követett el nem magyar ajkú polgáraival szemben. A nemzeti önismeret
hiánya és az elégtelen történelemtudás
nagy bajok forrása.
1980-ban a magyar fiatalok 52%-a
úgy vélte, hogy nincs semmi és senki
a magyar világban, amire büszkének
lehetne lenni. Nem voltak biztosak
abban sem, hogy 2500-ban lesz-e
még Magyarország? Volt, aki azt
mondta közülük, ez a szocializmus
fejlődésétől függ. Mások meg azt
mondták, nem lesz, mert az integráció nem ismer alternatívát.

Országdelemről
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a. A Ket javasla1 nem
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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 –

Túl fekete ez a kép? Aligha. 2004. december 5-ét ez magyarázza. Ezért nem
reagált a társadalmunk arra sem, hogy
2006-ban a Magyar Katolikus Püspöki
Kar és a szlovák katolikus püspökök
közös nyilatkozatban mondták ki: megbocsátunk és bocsánatot kérünk. Ez a
nemzedék talán egyik szót sem értette.
Mi az, hogy megbocsátani és mi az,
hogy bocsánatot kérni? Kopp Mária
kutatásaiból tudhatjuk, ha máshonnan
nem tudnánk, hogy önbecsülés nélkül
nincs egészséges emberi lélek és nincs
megfelelő munkaképesség sem. Nemzetgyilkossági kísérlet volt, hogy a kádári közoktatás kiirtotta az egészséges
nemzettudatot. Féltek a nacionalizmus
vadhajtásaitól? Ezeket a kereszténység képes megfelelően kezelni, de ők a
kereszténységet is üldözték. A tettesek
eltűntek, de itt maradt számos jószándékú és becsületes, de e témakörben
képzetlen, félrevezetett polgártársunk. Az ismeretektől megfosztották
őket, gondolkodásukat megfertőzték.
Természetesen akiknek olyanok voltak a családi gyökerei, akiknek megvolt a határon túli rokonsága, azt nem
lehetett erre a jégre rávinni. De hát
ez csak a nemzetnek egy része. Most
a keresztény civil közösségek számára itt van a feladat. Ezeket az embereket leginkább ők érhetik el. Velük kell
párbeszédben lenni, a szomszéd országokba kirándulni, együtt megcsodálni a
tájat és az ott élő embereket. Megélni a
magyar nemzet egységét.
25 éve szabadon beszélhetünk minderről. A helyzet nem kielégítő, de legalább javul. Ma már biztos nem 2,5%,
hanem sokkal több magyar érez felelősséget az összes magyar sorsáért. De
ez a felelősség nem lehet puszta szó:
tetteket kíván, mert vészhelyzet van.
Itthon is fogyunk, de a határon túli magyarság meg még jobban porlad. Náluk
is megritkult a gyermekáldás, nagy a
kivándorlás, és az asszimiláció is csökkenti a számukat. Csak egyetlen adat:
míg Szerbia egyetlen év alatt öt százalékkal fogyott, a délvidéki magyarság
tizenhárommal. Eközben itthon két és
fél százalékos a fogyás.
Két komoly szempont is megköveteli
a szomszéd nemzetekkel való kapcsolataink gyors normalizálását. Az egyik
épp a határon kívülre került nemzetrészek megmaradása, a másik pedig az
egész Köztes-Európa, a Baltikumtól
az Adriáig és a Fekete-tengerig terjedő
régió közös érdeke. Amíg az úgynevezett utódállamok többsége veszélyt lát
a területükön élő kisebbségben, amíg
félnek tőlük, addig nyíltan vagy burkoltan ellenük dolgoznak, beolvasztásukra
vagy elüldözésükre törnek. A magyarok
jó, ha megtűrt albérlők saját hazájukban.
Reményt keltő, hogy ezt a kijelentés
Miroslav Kusý professzortól, a neves

szlovák politológustól származik. Tehát
van szlovák ember, aki felismeri a mai
helyzet tarthatatlanságát és azt, hogy ez
Szlovákia számára is rossz. A beolvasztási politikán csak szépségtapasz, ha a
magyarság képviselői olykor bekerülnek valamelyik szomszéd ország kormányába. A szomszéd nemzetek félelmeit, bizonytalanságérzetét is az őszinte
megbékélés csökkentené, ami azonban
nem merülhet ki csupán abban, hogy
túllépünk történelmi sérelmeken. A
megbékélés egymás megértésének, teljes körű emberi jogainak az elfogadása,
amelyeket nemcsak törvénykönyvekbe
kell fogalmazni, hanem a mindennapokban is érvényesíteni. Ezzel kapcsolatban eszembe jut, hogy vagy hatvan
éve egy nagyon okos, előrelátó teológus
professzor azt mondta nekem: Tudod
fiam, itt, amit hallasz propagandában,
az újságokban, olvasol az alkotmányban, az szép és jó. A jelszavak szintjén
minden tökéletes ebben az országban.
A végrehajtás meg pont az ellenkezője.
De el fog jönni – hangzott a jóslat 1958
táján – egy nemzedék, amelyik majd
komolyan veszi ezeket a jelszavakat, és
az lesz a vége a rendszernek. Kísérteties, hogy valóban így történt. A ’80-as
évek végén akadt néhány fiatalember,
akik azt mondták: mostantól fogva úgy
viselkedünk, mintha Magyarország jogállam lenne. Az eredményt tudjuk. Ma
ezek a fiatalemberek alkotják a magyar
kormányt. Most hasonló helyzetben van
a határon túli magyarság. Sok nemzetközi egyezmény védi őket, léteznek
kétoldalú megegyezések, szerződések.
Papíron minden szép. Komolyan kell
hát ezeket venni. Meg kell próbálni végrehajtani. Ez történik államközi szinten,
de történik civil szinten is. Szlovákiában, Romániában is ott vannak azok a
civil szervezetek, amelyek megpróbálják például a nyelvi sokszínűségre vonatkozó szabályokat a mindennapokban
érvényesíteni. Nagyon fontos ebben a
folyamatban, hogy a szomszédokkal
való államközi megbékélés nem történhet a határon túliak feje felett, hanem
velük együtt kell keresnünk a megoldás
lehetőségét.
Az Európai Unión belüli érdekérvényesítés során régiónk nemzetei elsősorban egymásra számíthatnak. Komolyan vehető tényezők csak együtt
lehetünk az európai színpadon. Közös
jövőnk és megmaradásunk érdekében
szükséges a kormányszintű együttműködés, ami viszont lehetetlen vagy
csak nagyon rövid életű a félelem és a
gyanakvás légkörében. Szükség van
tehát a megbékélésre, az emberek gondolatainak az átalakulására.
Kik legyenek ennek a megbékélési folyamatnak a motorjai, ha nem a keresztények, akik tudják, hogy mindannyian
Isten gyermekei, akik tudják, hogy az

Úristen nem személyválogató, aki ismeri a bűnök megvallásának és megbocsátásának a kultúráját, akik nemcsak
imamalomszerűen darálják a Miatyánkot, hanem beleremegnek a gondolatba,
hogy saját üdvösségüket kockáztatják,
ha képtelenek feltétel nélkül megbocsátani a másiknak. Azt hallottam a napokban, hogy a Miatyánk ide vonatkozó részét japánra úgy fordították: és bocsásd
meg a bűneinket, amit mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. Bocsáss meg, ha üdvözölni akarsz.
Mit tegyünk? Négy lépést javaslok.
(1) Szánjuk el magunkat a megbocsátásra és a bocsánatkérésre. Ez egy
személyes döntés. Aki meghozza és ezt
a döntését kifelé is demonstrálni akarja, azt szeretettel várjuk a megbékélés
chartájának aláírói közé. Többen vannak a teremben, akik már átestek ezen
a döntésen, a többieket is szeretettel
várjuk. A csatlakozással, pontosabban
az aláírással senki nem vállal más kötelezettséget, „csak” annyit, hogy nem
gyűlöl másokat.
(2) Építsünk sok kapcsolatot mind
a szomszéd nemzetek tagjaival, mind
a határon túli nemzettársainkkal. Az
egyesületek, önkormányzatok keressék meg a hasonló szlovák, horvát,
román, szerb szervezeteket, Ukrajnát
is említhetném és érdemes a visegrádi országokra, sőt a Baltikumra is
kitekinteni. E kapcsolatok lényege az
őszinte szó. Nem üres szócséplésre,
nem a bor, a pálinka közös élvezetére
kell koncentrálni, hanem a problémák
nyílt felvetésére. De nem számon kérően, hanem megértésre törekvően. Nem
az azonnali egyetértés, hanem egymás
kölcsönös megértése a kezdet.
(3) Ugyancsak fontos terület, és nem
is konfrontatív a szomszéd népek kultúrájának és – Kiss Gy Csaba szavai után
– hozzáteszem: nyelvének megismerése. Nagyon keveset tudunk róluk, megértésük pedig e nélkül lehetetlen.
(4) Végezetül, de talán elsősorban,
mi lehetne egy keresztény szervezet
részéről fontosabb, mint az imádság?
Itthon, magunkban, közösségben, és ha
úgy adódik, közösen, velünk. Így lehet
a megbékélés utópiájából valóság. Hass,
alkoss, gyarapíts és a haza fényre derül.
Igazán hatni csak együtt, közösségben és az Úristen áldásával lehet. Ezt
kívánom nemzetünknek, elszakadt és
itthon maradt népének, valamint szomszédjainak egyaránt.
A szerző a KDNP tiszteletbeli elnöke,
az Európai Parlament volt alelnöke,
a Charta XXI Megbékélési Mozgalom
alapítója. Az írás a Keresztény Civil
Szervezetek „Szomszédságpolitika – Elvek és aktualitások” témájú, 14. Országos Fórumán, 2016. november 11-én elhangzott előadás szerkesztett változata
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

A templom a legfontosabb hely életünkben – mondta Kocsis Fülöp görög katolikus érsek-metropolita február 12-én, vasárnap azon a püspöki szent liturgián,
amelynek keretében megszentelték a Latorcainé Ujházi Aranka által készített és a templomnak ajándékozott ikonosztázt.

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

FORRÁS:MTI

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

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

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Latorcai János és Latorcainé Ujházi Aranka

Kocsis Fülöp
Az érsek-metropolita beszélt a templomba
járás fontosságáról. Utalt rá, hogy a fiatalokat
sok minden elcsábíthatja, a veszélyek között
említve meg a kábítószert, ami miatt képesek
eltékozolni az értékeket, az Istentől kapott kegyelmet.
Kocsis Fülöp hálát adott az ikonosztáz készítőjének és adományozójának, Latorcainé

Ujházi Arankának. A jelenlévők figyelmébe
ajánlotta, hogy „ne maradjon ki életükből vasárnaponként a templomba járás, mert nélküle
nem tudják megélni az Istenhez való tartozást”.
Latorcainé Ujházi Aranka ikonfestő elmesélte, hogy az ikonosztáz létrejötte igazából az
ő tanúságtétele. Szerinte a véletlen nem más,
mint a Jóisten álneve. Hiszen Ő vezette éle-

tét abba az irányba, hogy végül ikonfestéssel
foglalkozzon. Úgy véli, a képeken a szemekből fénynek kell áradnia, és a szentekből áradó
fény világosítja meg a templomot, és ezáltal
nemcsak a templomot, hanem az imádkozók
lelkét is. Ezáltal nyílik ki a Mennyország…
Amikor február 12-én, vasárnap megszentelték a munkáját, eszébe jutott, amikor annak
idején kezébe adták újszülött kisfiát. Akkor és
most is érezte, hogy a Jóisten valami hatalmas
csodában részesítette.
A szent liturgián részt vett Latorcai János,
az Országgyűlés alelnöke, Harrach Péter, a
KDNP frakcióvezetője feleségével, valamint
Latorcai Csaba kiemelt társadalmi ügyekért
felelős helyettes államtitkár is.

Idén is nagy siker volt a horgászok, vadászok ünnepe
2017-ben is sokan kilátogattak a február elején megrendezett 24. Fegyver, Horgászat, Vadászat (FeHoVa) kiállításra a Hungexpo Budapesti Vásárközpontba.
A megnyitón Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke bejelentette: megkezdődtek az előkészületek a 2021-es budapesti
vadászati világkiállításra, az előkészítés folyamatáról az évenkénti FeHoVa kiállításokon tájékoztatják a közvéleményt.
Semjén Zsolt, aki az Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV)
elnöke is, hozzátette: az esemény
megrendezését nagyban segíti,
hogy az utóbbi években megújították a magyar vadgazdálkodás feltételrendszerét. Ennek során ésszerűbbé tették a fegyvertörvényt, új
vadászati törvényt fogadott el az
Országgyűlés, a kamarai törvény
átalakítása megteremtette az Országos Magyar Vadászkamara finanszírozását, továbbfejlesztették
a vadászok társadalmi kapcsolatrendszerét.
A KDNP elnöke kiemelte, hogy a
fegyvertörvényt nemcsak ésszerűsítették, hanem bürokráciamentessé tették. A szakmai szervezetekkel
tovább mélyítették az együttműködést. Az új vadászati törvény a
vadászat feltételeit modernizálta,
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károk megtérítésének módját is.
A kereszténydemokrata politikus
kifejtette: a kamarai törvény lehe-

konszenzussal fogadta el. Az új
szabályozásban a vadggazdálkodási ciklust a korábbi 10-ről 20 évre
növelték. Sikerült rendezni a vad-

tővé teszi, hogy a vadászkamara
forrásként megkapja a vadászjegyekből származó bevételt, de még
a külföldiek vadászjegyeit is a ka-

mara adhatja ki. Ez lehetővé teszi,
hogy működjön a vadgazdálkodási
alap is. A kormányfő helyettese javaslatot tett arra is, hogy a hatvani
vadászati múzeum a vadászkamara
felügyelete alá kerüljön, ezt az Országgyűlés elé is beterjesztik majd.
Semjén Zsolt jelezte: a 2021-es
budapesti vadászati világkiállítás
az 1971-es magyarországi vadászati világkiállítás fél évszázados
jubileumával esik majd egybe. Az
esemény megrendezésének előkészületeit megkezdték, a világkiállítást három helyszínen, a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban, a
hatvani vadászati múzeumban és
a megújult Budapesti Állatkertben
tartják majd. A rendezvény előkészítésének folyamatáról az évenkénti FeHoVa kiállításokon tájékoztatják a közvéleményt.
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így Semjén Zsolt véleménye szerint
Európa legjobbjának számít, amit
az is mutat, hogy az Országgyűlés
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA
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