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A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

A KDNP támogatta Áder János újraválasztását,
és közleményben gratulált a régi-új államfőnek

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 –
amelynek képviselői támogatták Áder
János újraválasztását – közleményben
gratulált a régi-új köztársasági elnöknek. „Az államfő eddigi tevékenysége
a biztosíték számunkra, hogy munkájában továbbra is mindenekelőtt a magyarság helyzetének javítását és a te-

remtett környezetünk védelmét helyezi
a középpontba. Olyan világban élünk,
amikor megannyi váratlan és kiszámíthatatlan kihívással kell megküzdenünk
nap mint nap. Ebben a közös helytállásban számítunk az ismét bizalmat kapott
államfő együttműködésére. A köztársasági elnök hallassa hangját és őrködjön

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterJúnius 30-án elfogadta az Ország- jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
gyűlés a családi csődvédelemről képviselői szavaztak, a szocialisták,
szóló törvényt, amely első lépcsőben az LMP-sek és a függetlenek többszeptemberben lép hatályba. A Ke- sége tartózkodott, az egy nem szavakapuja,
megnyilatkozik,
Március 15. Néppárt
a szabadság
és a hazareszténydemokrata
javaslazatotmennynek
a szintén
független
Fodorés
benne
a
szabadság
érzete
csudamódon
szeretet
ünnepe,
és
az
1848-as
hősök
tát 142 igen szavazattal, 1 nem Gáboradta le.
FORRÁS:MTI

Harrach Péter: Március 15. a haza- és
szabadságszeretet ünnepe

hazánk jogállami működése fölött!” –
áll a KDNP nyilatkozatában.
Az államfői posztot 2012 óta betöltő Áder Jánost 2017. március 13-án a
199 tagú Országgyűlés 131 képviselőjének támogató szavazatával újabb öt
évre köztársasági elnökké választották.
Ezt követően a miniszterelnök, a pár-

A törvény adósságrendezési eljárást biztosít azzal a céllal, hogy a fizetési
nehézségekkel
küzdő
magánszemélyek adóssága szabáAz keretek
Országgyűlés
munlyozott
közöttdöntésével
rendeződjön,
kaszüneti
nappá
nyilvánította
nagypénfizetőképességük helyreálljon.

Nagypéntek is munkaszüneti
lett
Megjelentnap
Ferenc

teket, amely a keresztény liturgiában a
húsvét előtti
péntek, amikor
a kereszté– Folytatás
a 13. oldalon
–
emléke megérdemli, hogy méltó és mél- revelálja magát.”
nyek Jézus Krisztus kínszenvedéséről,
A kereszténydemokrata politikus azt
tóságteljes ünneplést kapjanak – mondta
kereszthaláláról és temetéséről emléHarrach Péter, a KDNP frakcióvezetője mondta: március 15-én arra a lendületre,
keznek meg. Varga László – 2010 és
a Pest megyei Márianosztrán, az 1848- szabadságvágyra, hazaszeretetre emlé2014 között a KDNP országgyűlési képA környezetszennyezés
károk évmellett
napjainkban
a lelki-szellemi
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védekezni
kezünk,
amely akkor
felszínre tört. környezetszennyezés
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elnöke
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28-án
a keEz a nap a magyar nép számára a
fordulója alkalmából rendezett megemnyában kezdeményezte a munkaszüneti
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civil
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tizenegyedik
alkalommal
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országos
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az
Országgyűlés
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FelsőháziHarrach
termében.
KDNP frakcióvezetője
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a fenntartható
fontossága
a
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most mellett
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tartanak, és van- hogy ma is fontos a szabadság, ami nem
László országgyűlési képviselő fogalképzelhető el rendezett világ nélkül, a
nak, akik gyűlölködnek közben.
mazta meg a párt álláspontját. „A szabad
FORRÁS:
„Március 15.
a méltóKDNP.HU,
ünnepléstMTI
kíván- nemzet szabadsága pedig a függetlenvallásgyakorlás az emberi jogok szerves
ség, a szuverenitás védelmét jelenti, és
ja meg” – emelte ki.
részét képezi. Ezért azt gondolom, hogy
egyfajta
önvédelmet
is.
A
szabadságunk
nekünk, országgyűlési képviselőknek
Az
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végigsöprő
forradalmakA környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a teremazt
jelenti,
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hol
a
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a
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idézte
fel
a
frakcióvezető,
aki
Szea
világban,
betöltjük
a
feladatunkat,
kében, hogy a vallás szabad gyakorlása
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vémere Bertalan egykori miniszterelnök, és nem engedjük, hogy külső nyomás
a legteljesebb módon megvalósulhasdelme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
belügyminiszter szavait idézte: „Van- befolyásolja az életünket – mondta
son Magyarországon!” – fogalmazott,
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
nak idők, midőn a népek lelke, mint a Harrach Péter.
hozzátéve ugyanakkor, hogy a nagy-

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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
Hazank_marcius.indd 1

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
tok
és közéleti65.§.
személyiségek
Alapszabály
2. pontja gratualapján
láltak
Áder
Jánosnak
és
köszöntötték
megbízott az ügyvezetői feladatok
feleségét,
Herczegh
(képünkön
ellátásával.
Ennek Anitát
teljesítése
érdekéSemjén
Zsolt
miniszterelnök-helyettes,
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
a KDNP elnöke és Harrach Péter frakhatáskörét rám ruházta az április 25cióvezető, KDNP-alelnök is gratulált,
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
és eredményes munkát kívánt a régi-új
létre az ügyvezető alelnöki státusz.
államfőnek).
– Folytatás a 4. oldalon –

pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

péntek munkaszüneti nappá nyilvánítása természetesen érinti a nem vallásos
embereket, a nem vallásos családokat
is, ugyanakkor ezzel párhuzamosan erőJúnius 18-án mutatták be a Vatikánsítheti a magyar belföldi turizmust, előban Ferenc
pápa
Laudato
si' – Áldott
segítve
a magyar
gazdasági
növekedést.
légy!
kezdetű
enciklikáját.
„Bár természetesen a gazdasági érdekek
tekintetében és ennek a döntésnek a
következményeképpen számos érvet
kell mérlegelni, például a munkaadók
véleményét is, de én azt gondolom,
hogy ennek a törvényjavaslatnak az
elfogadása mindenképpen többet hozhat a magyar munkavállalók, a magyar
családok, illetve a magyar gazdaság
számára. Tehát értéktöbbletet jelenthet,
minőségi többletet jelenthet a magyar
családok és a magyar gazdaság, a belföldi turizmus számára is, amelyeket,
hogy figyelembe kell venni a döntés
meghozatalakor” – mondta a KDNP-s
FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU
politikus.

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
2017.03.27. –17:35:33

Minden, ami kereszténydemokrata!
Naponta friss hírek, információk: KDNP.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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Kormány, párt, frakció
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Semjén Zsolt: Ha egység van, eredmény is van
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közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Magyarország
szempontjából is
fontosak katonáink
külföldi missziói

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

A külhoni magyarság megmaradása attól függ, hogy az autonómia területén sikerül-e előrelépni vagy sem, a magyar
érdekérvényesítés pedig egyenesen arányos a külhoni magyar pártok választási sikerével – mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke március 20-án Budapesten, a
Kisebbségi jogok, érdekképviselet, autonómia című kiadvány aktuális köteteinek bemutatóján.

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 –

ló kötet kapcsán
Megjelent Ferenc
A válságkezelésben és békefenntarhangsúlyozta:
a
pápa Laudato si´
tásban megvalósított aktív magyar
szeA kormányfő helyettese a könyvnemzetközi jogon
kezdetű enciklikája
repvállalás hazánk
és a magyar
emberek
bemutatón a tudomány, a közigazés
precedensen
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
biztonságát szolgálja – hangzott el Firtl
gatás és a politika szövetségét hangalapul minden köMátyás (KDNP) parlamenti vezérszósúlyozta. Ha ezek közül a bármelyik
vetelésük. Az aunoki felszólalásában, amelyet az unió
is hiányzik, meggyengül a külhoni
tonómia témáját
szomáliai katonai kiképzéséhez való
magyarok érdekérvényesítő képessékörüljáró kötetről
hozzájárulásról szóló vitában mondott.
ge – mondta.
szólva kijelentette:
A kereszténydemokrata politikus köSemjén Zsolt a külhoni magyar
a külhoni magyarszönetet mondott a katonáknak, akik a
pártok választási eredményeit elemző
ság megmaradása
külföldi missziókban is tisztességesen
kötetről kiemelte: a magyar érdekérattól függ, hogy az
helytállnak, és elismerést, megbecsülést
vényesítés a külhoni magyar pártok
autonómia terüleés rangot szereznek hazájuknak.
sikerétől függ. Akkor lehet védeni a
tén előre tudnak-e
Az Európai Uniónak a szomáliai bizmagyar érdekeket, ha a magyar pártok
lépni.
tonsági erők kiképzésére irányuló mis�ott vannak az önkormányzatokban és
Az
autonómia
sziójához („EUTM Somalia”) történő
lehetőleg ott vannak az adott ország Semjén Zsolt: „Az autonómiaköveteléseket sohasem
egyfelől cél, másfetovábbi magyar katonai hozzájárulásról
parlamentjében, és kormányzati sze- szabad feladni”
lől jövőkép, az autoszóló beszámoló elfogadásáról szóló virepet vállalnak. Magyarországról azt
nómiaköveteléseket
tában a kormánypárti képviselők és az
támogatják, hogy az adott nemzetrész
Összegzése szerint a magyar ka- sohasem szabad feladni – rögzítette.
ellenzékiek is többnyire egyetértettek a
minél egységesebben jelenjen meg – rakter, a magyar közösség érdekkép- Megerősítette: minden közösségnek
magyar szerepvállalás fontosságában.
mutatott rá, és úgy fogalmazott: ha viselete mellett az is fontos, hogy a a saját koncepcióját kell elkészítenie,
Firtl Mátyás vezérszónoki felszólaláegység van, eredmény is van.
külhoni magyar pártoknak a több- nincs egységes recept, és nem Budasában kifejtette: Magyarország elköteEz különösen a parlamenti válasz- ségi nemzet felé is legyen világos és pestről kívánják megmondani, mi a jó
lezett a nemzetközi béke és biztonság
tásokon fontos – folytatta Semjén vállalható mondanivalójuk. Semjén az adott magyar közösségnek. A kimegőrzése iránt. A válságok megelőzéZsolt, aki szerint nem engedhető Zsolt példaként a Vajdasági Magyar munkáláshoz ugyanakkor minden sesét és a konfliktusok kezelését szolgáló
meg, hogy olyan konstrukciók indul- Szövetséget említette.
gítséget megad a kormány – jelezte.
nemzetközi mechanizmusok erősítése
janak, amelyeknek nincs reális eséA kereszténydemokrata politikus
Hozzátette: a magyarság soha nem
alapvető fontosságú az adott földrajzi
lyük a parlamentbe való bekerülésre, kitért arra is, hogy a környező utód- kért olyat, amire az unióban ne lenne
helyeken, de hasonlóképpen Magyarorcsak néhány szavazatot elvisznek. államok a magyarság asszimilálásá- precedens, és amit ne tudnának alászág biztonsága szempontjából is.
Megjegyezte: helyes, hogy a külho- ban, míg Magyarország a magyarság támasztani. Ha elfogadják, hogy léteA missziók fontos szerepet játszanak
ni magyar pártok részei az európai fennmaradásában érdekelt.
zik olyan jog, ami más nemzeteknek,
a honvédség életében, mert fontos lehepártcsaládoknak, de egy határon túli
A miniszterelnök-helyettes a nemzetrészeknek jár, de nekünk nem,
tőséget kínálnak honvédeink számára.
magyar párttól olyan „ideológiai or- Nemzetpolitikai Kutatóintézet és akkor azt fogadnánk el, hogy alávaA többnemzeti kötelékben elvégzett
todoxia” nem várható el, mint egy a Századvég Alapítvány rendezvé- lóbbak vagyunk más nemzeteknél –
feladatok, az éles körülmények között
magyarországi tömörüléstől.
nyén a nemzetközi témákról szó- jelentette ki Semjén Zsolt.
végrehajtott műveletek, a legkorszerűbb
technika napi szintű használata mind
rendkívül fontos szakmai tapasztalatokat jelentenek, kiemelkedő szakmai
fejlődést biztosítanak. Összességében
Elképzelhetetlen a lex Heineken visszavonása – nyilatkozta az ATV.hunak Lázár János miniszter. Semjén Zsolt
honvédségünk országvédelmi képesséHVG.hu hírét azzal cáfolta: „Frászt!” A miniszterelnök-helyettes szerint „erkölcsileg, politikailag és jogilag is helyes és
gét is növelik, és fontos eszközt adnak a
védhető” a javaslat.
mindenkori magyar diplomácia kezébe
tes. A Kereszténydemokrata Néppárt megye mögött állását fejezi ki, aminemzetközi mozgásterünk megőrzésékdnp.hu
elnöke az ATV.hunak nyilatkozva szin- kor Borbély Csaba megkeresése után
hez, bővítéséhez. Továbbá veszélyez„Elképzelhetetlen, hogy visszavon- tén cáfolta, hogy meghátrálnának. Ilyet megfogalmazta javaslatát” – nyomatetettségünket is csökkenthetik, hiszen
juk a lex Heinekent” – nyilatkozta az Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti frakci- tékosított. Vagyis a „lex Heineken
minden háborús konfliktus, legyen a
nemzeti ügy, nem kormányügy” –
ATV.hu-nak Lázár János miniszter. óvezetője sem kért tőlük – tette hozzá.
Föld bármely pontján, kockázati tényeSemjén Zsolt az ATV.hu munkatár- mondta Semjén Zsolt, aki szerint a
Ezzel cáfolta a HVG.hu értesülését,
ző hazánk számára is, amint az a jelenlemiszerint a kormány máris kihátrál a sa kérdésére leszögezte: nincs sem- balliberális oldalon evidenciaszerűen
gi európai migránsválság, a határainkat
törvényjavaslat mögül, mivel „a kor- milyen indok arra, hogy a javaslatot kellene az önkényuralmi jelképekkel
ostromló migránstömegek is bizonyítmány jogászai szerint is védhetetlen visszavonják, az ugyanis erkölcsileg, szemben állást foglalni.
ják. Firtl Mátyás vezérszónoki felszó„Ha érhet minket kritika, akkor
alkotmányosan és belátták: nemzetkö- politikailag és jogilag is védhető és
lalásában köszönetet mondott a Magyar
zi bíróság előtt sem állná meg a helyét. helyes. A javaslatot bíráló ellenzék- csak annyiban, hogy már korábban,
Honvédség katonáinak, akik a külföldi
A most tárgyalt törvényjavaslat szerint nek a kereszténydemokrata miniszter a tiltott önkényuralmi jelképekről
missziókban tisztességesen helytálltak
akár kétmilliárd forintra vagy letölten- azt ajánlja megfontolásra, azt „üze- szóló törvény megszületésekor kellett
és helytállnak, és méltán szereznek eldő szabadságvesztésre is büntetnék ni”: az lenne a morálisan helyes, ha volna a tiltást a kereskedelmi terméismerést, megbecsülést és rangot hazáaz önkényuralmi jelképek – például egy nemzeti ügyben az ellenzék a kek esetében is megállapítani. De
juknak.
a vörös csillag – kereskedelmi célú magyar ügy mellé állna. „A Csíki sör jobb későn, mint soha” – mondta az
„Ugyanakkor engedjék meg, hogy
felhasználóját – olvasható az ATV.hu megvédése alapvetően nemzeti ügy, ATV.hu-nak Semjén Zsolt. Tipikus
köszönetet mondjak mindazoknak is,
nem gazdasági” – nyilatkozva Sem- példának nevezte egyébként, „amikor
cikkében.
akik az ország határain szolgálnak, a
„Frászt!” – reagált ugyancsak ha- jén Zsolt hozzátéve, hogy a javaslat egy multi gátlástalanul eltipor egy kis
tömeges migrációs helyzet kezelésében
tározottan a visszavonásra vonatkozó nem a kormánytól indult, hanem a faluban működő kis manufaktúrát”.
biztosítják mindennapjaink, otthonaink
találgatásokra Semjén Zsolt nemzetpo- Hargita megyei önkormányzattól. Ezt nem lehet megengedni – tette
nyugalmát és biztonságát” – fogalmalitikáért felelős miniszterelnök-helyet- „A kormány a székelység és Hargita hozzá.
zott Firtl Mátyás.
HAZÁNK – MTI

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 –

Elképzelhetetlen a lex Heineken visszavonása!
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Kellő megbecsülést kapnak-e
a szociális ágazatban dolgozók?

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

kapcsolattartás

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

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

A címben jelzett „azonnali kérdést” intézte a területért felelős minisztérium parlamenti államtitkárához március elején az Országgyűlésben Hoffmann Rózsa, a
KDNP képviselője.
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 –

kdnp.hu

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

„Képviselőtársaim nevében is felelősséggel mondhatom, hogy a rászorulók támogatása, a gyermekek,
az idősek, a betegek, az elesettek, az
otthontalanok vagy ápolásra szoruló
embertársaink megsegítése mindan�nyiunk személyes ügye. Kiemelt felelősségünk ebben a segítségnyújtásban
a velük foglalkozó szakembergárdának, tehát a szociális szféra dolgozóinak megbecsülése. Ezért az a célunk,
hogy az ágazatban dolgozók az erkölcsi
mellett megfelelő anyagi elismerésben
is részesülhessenek” – kezdte felszólalását a parlamentben Hoffmann Rózsa.
„A Fidesz–KDNP-kormányzat elindította több mint 90 ezer szociális
dolgozónak a bérfelzárkóztatását, akik
mintegy 800 ezer embernek segítenek
nap mint nap karitatív, állami, önkormányzati, egyházi, szociális intézményrendszerben vagy önkéntesként.
2014-től évi 12 milliárd forintos bérpótlékkeretet állapított meg számukra
a kormány, amit 2015-ben és 2016-ban
további 8-8 milliárd forinttal toldott
meg, így összességében is mintegy 60
milliárd forinttal több pénz állt rendelkezésre a bérek emelésére” – folytatta

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 –

Hoffmann Rózsa

Rétvári Bence

a képviselő asszony, aki hangsúlyozta:
az ország gazdasági megerősödésével
végre lehetőség nyílt az általános béremelésre, ami a szociális ágazatban dolgozókat is segítette. Mint fogalmazott,
az ellátás biztonságához, ahhoz, hogy
szakembereket a szektorban a jövőben
is meg lehessen tartani, folyamatos támogatásra van szükségük. Ezért megkérdezte az illetékes tárca parlamenti
államtitkárát, milyen mértékben emelkedik a szociális területen dolgozók
bére, és kiket érint továbbá hol tart a
szociális életpálya-koncepció kidolgozása, milyen egyeztetéseket folytat a
kormányzat ebben a kérdésben?
A kérdésre Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának ke-

reszténydemokrata államtitkára válaszolt. „A 2014-es, említett ágazati
bérpótlék és a 2015-16-ban következő
bérkiegészítés nagyon nagy mértékű
többletet tudott eredményezni a szociális ágazatban dolgozók bérénél. Egy
szakirányú végzettségű gyermekfelügyelő, aki bő 30 éve van a pályán,
most 36 ezer forinttal keres többet,
mint 2013-ban. Egy főiskolai végzettségű családgondozó most 43 ezer 700
forinttal többel kezdheti meg a pályáját mint 2013-ban, ha pedig szociális
tanácsadóként helyezkedik el, akkor
most 52 ezer forinttal magasabb a fizetése, mint amekkora 2013-ban lett
volna. Ez azért valósult meg, mert
nemcsak a mindenkire egyenlő mér-

tékben kiterjedő bérpótlék, hanem a
bérkiegészítés is bevezetésre került. A
következő években további emelkedés
következik be. Nagyon sokakat érint a
szociális szférában a minimálbér és a
szakképzett-minimálbér megemelése,
ez az idei évben is 25 százalékot is jelenthet, a jövő évben további 12 százalékot a szakképzettséggel rendelkezőknél. Az idei évben 7,5 milliárd forint
többletforrás áll rendelkezésre a szociális szférában dolgozók béremelésére,
további 1,5 milliárd a bölcsődei dolgozókra. A szakképzettminimálbér-emelés következtében idén áltagosan 33
ezer forintos béremelkedésre számíthatnak a szociális szférában dolgozók. Nyilván ez adott munkaköröktől
függően lehet magasabb vagy alacsonyabb, de a 16 ezer 500 forintot legalább el kell, hogy érje, a legmagasabb
pedig 84 ezer 585 forint lesz. Azt szeretnénk, ha 2013-2019 között 62 százalékos átlagos béremelést láthatnánk. A
kormány ehhez a fedezetet biztosította,
és együttműködünk a szolgáltatókkal,
a szakszervezetekkel, hogy ne csak a
költségvetésben látszódjék ez a többlet,
hanem mindenkinek az egyéni bérpapírján is” – mondta az EMMI miniszterhelyettese.

Üzleti haszonszerzés céljából se lehessen önkényuralmi jelképeket használni!
„A kereszténydemokraták elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek tartják az
önkényuralmi jelképek nem csak politikai, hanem kereskedelmi célú megjelenítését is” – hangsúlyozta Vejkey Imre
az önkényuralmi jelképek kereskedelmi
célú használatának tiltását célzó törvény
parlamenti vitájában. A kereszténydemokrata országgyűlési képviselő szerint
a XX. század ordas eszméire alapított
nemzetiszocialista és kommunista diktatúra uralma alatt elkövetett emberiesség
elleni, embertelen és az emberi méltóságot is sértő bűnök mély és fájdalmas sebeket ejtettek honfitársainkon, ezért a két
totális diktatúra szimbólumai hazánkban
még ma is irritálóak, nemcsak az áldozatok és hozzátartozóik, hanem minden
jóérzésű ember számára.
„A XX. század legborzasztóbb időszakai nem veszhetnek a feledés homályába, ezért hazánkban 2000-ben,
az első Orbán-kormány idején már
országgyűlési határozat döntött mind
a kommunista, mind pedig a náci diktatúra áldozatainak az emléknapjáról.
Kérdésként merül fel, hogy vajon mi
az oka annak, hogy a több mint fél
évszázada szabad Nyugat-Európában
csak a mi hasonló döntésünket követő-
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en került sor az emléknap felállítására,
és akkor is csak részlegesen, ugyanis
a nemzetiszocializmus áldozatainak
emléknapját ugyan bevezették, de a
nemzetközi szocializmus, vagyis a
kommunizmus áldozatairól mind a
mai napig nem emlékeznek meg, eltitkolva és elárulva ártatlanok millióinak
a véráldozatát! Mindezt annak ellenére
tették, hogy mindkét totális diktatúra sárbatiporta az emberi méltóságot!
Az egyik faji alapon üldözött, a másik
pedig osztályalapon rekesztette ki az
embereket a közösségből, a kollektív
felelősség elve alapján. Ideológiailag
mindkét diktatúrának közös célja volt
– lerombolni a régi rendszert Európában. Ezért nem csoda, hogy a második
világháborút a két totális diktatúra
együtt robbantotta ki, Lengyelország
közös lerohanásával, mely mögött a
német birodalmi kormány és a Szovjet
Szocialista Köztársaságok Szövetségének kormánya közötti, 1939. augusztus 23-án aláírt és titkos záradékkal
ellátott, úgynevezett Molotov-Ribbentrop-paktum állt, amelyben többek
között Lengyelország és a balti államok felosztásában is megállapodtak”
– emlékeztetett a KDNP-s honatya.

Vejkey Imre hangsúlyozta: mindezen
tényekből megállapítható, hogy Nyugat-Európának az illúzió és a hallgatás
egész rendszerével kellene leszámolnia ahhoz, hogy alappal ne lehessen
vádolni a kommunizmus nyílt vagy
fű alatti támogatásával. A kereszténydemokraták számára úgy tűnik, hogy
a Nyugat mögött álló globális hatalom
nem akar a nemzetközi szocializmus
nyílt vagy hallgatólagos támogatásával
leszámolni, sőt az ez irányú magyar törekvések kifejezetten irritálják őket. Se
Brüsszel, se pedig maga a strasbourgi
Emberi Jogi Bíróság nem akarja az önkényuralmi jelképek egy részét az őket
megillető történelmi szemétdombra
küldeni! – hangsúlyozta Vejkey Imre.
„Hol van hát, Brüsszel és Strasbourg
híres emberi jogok iránti elkötelezettsége? Hol van a szolidaritás a szenvedőkkel? Hol van az együttérzés az
áldozatokkal és hozzátartozóikkal?” –
tette föl a kérdést.
A kereszténydemokraták vezérszónoka szerint ez az együttérzés sehol
sincs, mert Brüsszel és Strasbourg
egyoldalúan érzéketlen a kommunista diktatúra áldozataival, megsértve
ezzel a magyarok emberi méltóságát,

ítéleteikkel pedig kifejezetten buzdítják a kommunista diktatúrához kötődő
szimbólumok megjelenését annak ellenére, hogy ezen jelképek hazánkban
való alkalmazása alkalmas a köznyugalom megzavarására.
„Tűrhetetlen és elfogadhatatlan,
hogy sem Brüsszel, sem pedig Strasbourg nem veszi figyelembe, hogy
Európának ezen részén a magyarság
megszenvedte úgy a náci, mind a bolsevik rémuralmat, ezért megillet bennünket az a jog, hogy Magyarországon
se politikai célból, se pedig gazdasági
haszonszerzés céljából ne lehessen
ilyen jelképeket használni.
Vegyék végre figyelembe, hogy Magyarországon emberek millióit nyomorították meg ennek a jelképnek a jegyében, ezért nem fogjuk tűrni ennek a
használatát, bármennyire is támogatja
ezt a globális hatalom és a mögötte álló
politikai elit!
A Kereszténydemokrata Néppárt
parlamenti frakciója támogatja az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú
használatának tilalmáról, valamint az ezzel összefüggő törvények módosításáról
szóló T/14441. számú törvényjavaslatot”
– zárta felszólalását Vejkey Imre.
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Érvek és tények az energiapolitikában

kapcsolattartás

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

A KDNP országgyűlési képviselője, Móring József Attila néhány hete abban a témában mondta el napirend előtti felszólalását a parlamentben, hogy milyen
hatással van a hazai ellátásbiztonságra a fosszilis energiahordozók arányának csökkenése.
Hazánk

Mint fogalmazott, az energiapolitika meghatározó része az
energiafogyasztás és az ezt biztonságosan fedezni képes ellátási
rendszer, az ország átgondoltan
megválasztott energia-portfóliója.
„Magam is érdeklődéssel kísérem
figyelemmel a hazai mellett a világ
energiafogyasztási trendjeit, ahogy
az energiahordozók alkalmazásának változását is. Ezekről a folyamatokról áttekinthető adatokkal
rendelkezik a Nemzetközi Energia
Ügynökség, de most legutóbb az
Európai Unió statisztikai hivatala
is nyilvánosságra hozott adatokat
az EU energiafogyasztásáról. Mielőtt azonban említést tennék ezen
adatok főbb megállapításairól,
vessünk egy pillantást hazánkra:
milyen energiákra építünk tehát
itthon? Van Magyarországon atom,
szén, illetve lignit és megújuló
energiaforrás. Ezek az elmúlt évek
tapasztalatai alapján jól megférnek egymás mellett, rendszerünk
jól üzemel, fogyasztóink ellátása
garantált jelenleg is. Még a három
évtizedes hidegrekordot produkáló
2017 januárjában is képes volt jól
helytállni energiarendszerünk, az
ország energiaellátás-biztonsága
ezen a télen is végig garantált volt”
– fogalmazott.
Változó
energiafogyásztási
szokások
A KDNP-s képviselő emlékeztetett: az EU felé azt vállaltuk, hogy
hozzájárulunk a közösségi üvegházhatásúgáz-kibocsátás 40 százalékos csökkentéséhez, míg a világ,
pontosabban a párizsi egyezmény
aláírói felé pedig azt, hogy a globális éghajlatvédelmi célok elérését elősegítjük. Mindezek fényében felmerülhet a kérdés: a hazai
energiamix megfelelően képes-e
támogatni ezen elköteleződésünket
a dekarbonizáció irányába? „Ennek
megválaszolásához érdemes végigvennünk az európai uniós energiafogyasztási adatokat.” – mondta a
képviselő. És hogy hol is áll pontosan Európa a karbonmentesítési
feladat teljesítésében? A publikált
adatok szerint az EU bruttó energiafogyasztása 2,5 százalékkal az
1990-es szint alá csökkent 2015-re.
Az 1626 millió tonna olajegyenérték felhasználása egyúttal 11,6 százalékkal alacsonyabb a 2006-ben
elért csúcsértékhez viszonyítva.
Tavalyelőtt a fogyasztás közel há-
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romnegyedét fosszilis energiahordozókkal, tehát szénnel, kőolajjal és
földgázzal biztosították, de az utóbbi évtizedekben részarányuk folyamatosan csökkent: míg 1990-ben 83
százalékot, 2015-ben már csak 73
százalékot tettek ki – ismertette az
adatokat Móring József Attila.
Hazánk jól vizsgázott
„De mit mondanak az adatok
Magyarországról? Hazánk ezen a
téren is jól vizsgázott. Az ország
energiafogyasztása a vizsgált időszakban és az EU egészéhez viszonyítottan jóval nagyobb mértékben, több mint 16 százalékkal lett
kevesebb. Az energiamixen belül
a fosszilis energiahordozók aránya
az 1990-es szinthez képest 12 százalékponttal, 70 százalékra csökkent, amely utóbbi az Unión belül a
9. legalacsonyabb érték – bár energetikai importfüggőségünk az EU
egészéhez hasonlóan sajnos szintén emelkedett. Az Országgyűlés
által 2011-ben elfogadott nemzeti
energiastratégia a függőségtől való
függetlenedés céljával irányította
figyelmünket a hazánk számára
nélkülözhetetlen energiahordozókra, és határozta meg a legkézenfekvőbb, az ország fenntartható energiaellátását leginkább garantáló
energiamixet. Ez a függetlenedési
törekvés, ha kis lépésekben is, de
elindult. Elvitathatatlanul látszik,
hogy Magyarország tesz lépéseket
a dekarbonizáció irányába. Úgy
vélem, jó ütemű az előrehaladás,
hiszen ezen az úton még nagyobb
teret nyit a függetlenedésre az
előttünk álló évtizedekben a Paksi
Atomerőmű kapacitás-fenntartása és a megújuló energiaforrások
fokozatos térnyerése. Tehát bőven
van mozgásterünk a dekarbonizáció elősegítésére” – mondta a
KDNP-s honatya, aki emlékeztetett
Ferenc pápa aktív szerepére, amit a
világ és természetünk védelme érdekében folyamatosan kinyilvánít.
„Így nem véletlen, hogy a ’Laudato
si’ kezdetű enciklikájában kitér korunk társadalmának egyik fontos
kérdéskörére és lényeges célkitűzésére, a fosszilis energiahordozók
kiváltásának szükségességére is”
– mondta.
Mérföldkőhöz ért
Magyarország
Válaszában Aradszki András, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
energiaügyekért felelős kereszténydemokrata államtitkára úgy vélte,
már látszik annak eredménye, amit

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 –

talaján állva a nemzeti energiaügynökség előrejelzése alapján be kell
Megjelent Ferenc
látni, hogy a fosszilisenergiaés
pápa Laudato si´
a nukleárisenergia-forráskezdetűhosszú
enciklikája
ideig energiamixünk
részét fogja
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni kell
képezni. A magyar villamosenergia-rendszer beépített teljesítőképessége 2016 végén 8576 megawatt
volt. Ebből a rendelkezésre álló
erőművi kapacitás meghaladta a
7000 megawattot, amiből az időjárásfüggő szélenergia 329 megawattot, míg a napenergia körülbelül 168 megawattot tett ki. A
Móring József Attila
szélerőművek átlagosan 23 száza2011-ben a nemzeti energiastra- lékos, a naperőművek 12 százalétégia elfogadásával megcéloztak. kos kihasználtsággal működtek.
„Függetlenedni akarunk a függő- Amennyiben a teljes megújulóeségtől, azaz csökkenteni akarjuk nergia-forrást hasznosító erőműa harmadik országból származó vi kapacitásunkat meg is többenergiaforrásaink arányát, és emel- szöröznénk, akkor sem lehetne
lett célunk az, hogy teljesítsük a az ország szükségleteit kizárólag
vállalt dekarbonizációs célokat. időjárásfüggő megújuló energiaforÚgy gondolom, hogy a nemzeti rásokból fedezni, ráadásul figyeenergiastratégia célja Magyaror- lembe kell venni a rendszerszabászág energiaellátásának, hosszú lyozási problémákat is” – mondta az
távú fenntarthatóságának biztosí- államtitkár.
tása. Ez a fenntarthatóság alapvetően az atom-szén-zöld hármas pilMeg kell védeni a
lérre épül, a szén mellé betehetjük
rezsicsökkentést!
a fosszilis kőolaj- és földgázellátási
Tájékoztatásul Aradszki András
forrást is” – mondta az államtitkár. hozzátette: a januári időszakban,
a hideg tél alatt, amennyiben csak
Megújuló energia:
megújulóból kellett volna biztonövekvő arányok
sítani az energiaellátásunkat, az
„Magyarország a megújulóener- elektromosáram-ellátásunkat,
a
gia-hasznosítási cselekvési ter- 7 ezer megawatthoz képest hávének értelmében 2020-ra 14,65 romszor több megújulókapacitást
százalékos összesített megúju- kellett volna létesítenünk, azaz
ló-részarány elérését tűzte ki. Ez közel 24 ezer megawattnak kellett
a cél teljesíthető! Ebben jól is ha- volna rendelkezésre állni. Tavaly
ladunk, mert 2014-ben a tényleges a németországi erőművek beépíérték 9,61 százalékot tett ki. A meg- tett összteljesítményéből a nap- és
újuló-részarány növelése ellenére szélerőművek ugyan 46 százalékot
a magyarországi villamosener- képviseltek, de csak az áramtermegia-termelés jelentős része azon- lés 21 százalékát biztosították – tetban nukleáris és fosszilis alapokon te hozzá.
nyugszik. Ezek alaperőművek,
„Nagyon fontosnak tartom aláamelyek szabályozhatóságuk révén húzni, hogy az Európai Bizottság
hozzájárulnak a megújuló ener- ’Tiszta energia minden európaigiaforrások villamosenergia-rend- nak’ csomagja a nemzetállamok
szerbe integrálásához. Amennyi- ellátásbiztonságát
veszélyezteti.
ben nem állna rendelkezésünkre Ez veszélyes út, de veszélyes út az
az alaperőművek által biztosított is, hogy a megújulókból származó
megfelelő mennyiségű, szabályoz- energiaártöbblet-növekedést a foható erőművi kapacitás, úgy nem gyasztókra akarja hárítani azzal a
tudnánk teljesíteni a megújulóener- megoldással, hogy törölni akarja a
gia-részarány elérésére vonatkozó rendszerből a szabályozott energiavállalásainkat” – vont mérleget árakat, köztük az elektromos áram
Aradszki András.
szabályozottságát is. Úgy gondo„A kormány kötelezettsége a kör- lom, ezt nem engedhetjük meg,
nyezet védelme mellett az energia- meg kell védeni a rezsicsökkentés
ellátás biztonságának garantálása értékeit, és fenntartva az energiaelis. Nem léphetünk arra az útra, látáshoz való jogunkat, fenntartva
amely az energetika technológiai az energiamixünk előnyeit. Ezt a
jellemzőit figyelmen kívül hagyva feladatot a magyar kormány el fogvágyálmokat kerget! A realitások ja végezni!
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 –
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Aradszki András: A KDNP nélkül nem lett
volna kétharmados győzelem

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

kapcsolattartás

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

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

A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselőjével, a párt Pest megyei elnökével, energiaügyekért felelős államtitkárral választókerületéről, hazánk energiabiztonságáról és a Fidesz–KDNP-viszonyról is beszélgettünk…
ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

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

Hazánk

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

– A rendszerváltás idején, harmincas éveiben járva csatlakozott
a Kereszténydemokrata Néppárthoz. Miért ezt a pártot választotta?
– Már 1988 körül – az MDF megalakulása után – érezhető volt, hogy
változás lesz az országban. Ezen
változás iránya azért sem volt számomra érdektelen, mivel alapvetően
olyan családban nőttem fel, ahol a
katolikus hitnek a megélése, a keresztény hagyományok és szokások
ápolása (mint például a rendszeres
templomba járás), megvoltak. Kézenfekvő volt tehát számomra, hogy
jobboldali és keresztény ihletettségű párthoz csatlakozzak. Ehhez
még adott egy támpontot az is, hogy
barátom, Isaák László 1990-ban a
KDNP színeiben elindult az ország�gyűlési választásokon. Emlékszem,
hogy úgy kellett a kopogtatócédulákat az utolsó pillanatban összeszedni
a jelöltségéhez. Az ő édesapja, aki a
Demokrata Néppártnak (a KDNP
elődpártjának) volt a tagja, szintén
mesélt nekem a kereszténydemokráciáról. Ez volt a döntő lökés ahhoz,
hogy a százhalombattai KDNP-alapszervezetet megalapítsuk Szabó
Mihály úrral – sajnos már nincs közöttünk –, aki többedmagával elindította a folyamatot. Így lettem én a
KDNP tagja, ez volt az első párt az
életemben.
– Már a második ciklusban dolgozik egyéni országgyűlési képviselőként. Milyen eredményeket
sikerült elérnie, és melyek a választásokig hátralévő feladatok a
körzetében?
– Érdekes kérdés, ugyanis a két
időszak nem ugyanazt a választókerületet jelenti. Abban viszont azonos
mindkét választókerület, hogy érdi
központtal rendelkezik és az is hasonlóságot jelent, hogy minden nagyobb méretű település, ami a két
választókerületben van, jobb anyagi
kondíciókkal rendelkezik, mint Érd.
Emiatt elsődleges cél az volt 2010
és 14 között, hogy a „fejletlenebb”
megyei jogú város, Érd is elinduljon a fejlődés és a saját jogú városiasodás útján. 2014 után ez a munka
folytatódott. A fejlődő Törökbálint,
Diósd, Sóskút mellett Érdet is elérte
egy „fejlődési boom”, megvalósult a
város csatornahálózatának kiépítése,
ennek mentén az utak fejlesztése, az
Iparos úti csomópont korszerűsítése, amely utóbbinak következtében
a napokban adtunk át egy nagy be-

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 –

Hazank_marcius.indd 5

2014 elején jelent meg a hír arról,
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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 –

Aradszki András
vásárlóközpontot és végrehajtottuk
Érd parkvárosi részének dinamizálását. Ami nagyon biztató, hogy sikerült bekerülni a Modern Városok
Programjába, ez mintegy 40 milliárd forintos fejlesztést fog jelenteni Érdnek. Ennek egy része már
a megvalósítás útján halad. Sokan
költöznek Érdre, főleg fiatalok, a
jobb levegő, a családias lakókörülmények miatt, és sok fiatal vállal
itt gyereket, ezért muszáj iskolákat
építeni. Sor kerül két általános iskola felújítására és gimnáziumi osztályokkal történő bővítésére, amelyek
közül az egyiket a katolikus egyház,
a másikat a református egyház fogja
működtetni.
Elindul a felszíni vízelvezetési
beruházás, aminek része lesz egy
záportározó, amely szabadidőparkot
is magába foglal majd. Reményeink
szerint Érd súlyos örökségén, az
utak állapotán is fogunk javítani.
Ezek nagyon fontos projektek,
melyek meghatározzák a város karakterét. Ehhez az is kellett, hogy
a Fidesz–KDNP 2006 októbere óta
nem vesztett választást Érden, amire
nyugodtan lehetünk büszkék.
Megújult a közélet szellemisége és
iránya is. A Modern Városok Program keretei között egy gazdasági
övezet kialakítására kerül sor, így
remélhetőleg megszűnik az az áldatlan állapot is, hogy Érd egy főre jutó
iparűzési adóbevétele közel azonos
például a feleakkora népességű Salgótarjánéval.
Arra is büszkék lehetünk, hogy
Érd mellett 2010 és 2017 között a
többi település is elindult a fejlődés
útján. Például Diósd iskola és óvodák építésével gyarapodott, Törökbálinton megkezdődött az új városháza építése és belső útfejlesztés is
történt. Törökbálint a szememben
azért is fontos, mert még csak váro-

mányosa voltam a település országgyűlési képviselőségének, amikor olyan
javaslatot sikerült átvinni
a parlamenten, amellyel a
Telenor helyi adómegosztásában Törökbálint kiemelt kedvezményt kapott,
és ezáltal közel 600 millió
forintos adóbevételhez jutott.
Határozottan van egy elmozdulás a modernizáció
irányába. A tüdőgondozó
járóbetegrészlegének fejlesztését a közeljövőben
adjuk át, Tárnokon már
szépen haladnak az útfelújítások és
célegyenesbe került a balesetveszélyes Zámori úti csomópont körforgalmának építése. Emellett Sóskúton
is megtelik az ipari park vállalkozásokkal; az egyik gyárat Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
úr adta át, a másikat (egy ipari robottechnikát alkalmazó gyár magyarországi telephelyét) pedig én magam.
Tehát minden településen elindultak
a fejlesztések, ezáltal azok nem csupán bekerültek abba a folyamatba,
amely a „jobban teljesít” országot jelenti, hanem a gazdasági fejlődésnek
a letéteményeseivé is váltak.
Ennek remélhetőleg az élvonalában van Érd és választókerülete; erre
vagyok a legbüszkébb.
– Pest megyében az országos
helyzetet figyelembe véve is nagyon aktív a KDNP a települések, az önkormányzatok szintjén,
és három kereszténydemokrata
egyéni országgyűlési képviselő is
van a megyéből. A párt megyei
elnökeként mivel magyarázza a
sikert? És milyen további célok
tűzhetők ki?
– Nem régóta vagyok a KDNP
Pest Megyei Választmányának elnöke, tehát a jól működő KDNP-s szervezetek és sikeres KDNP-s vezetésű
önkormányzatok inkább az elődeimnek köszönhetők. Nekem az a nagy
feladatom, hogy ezt a helyzetet megerősítsem annak érdekében, hogy
továbbra is ezen a kedvező szinten
maradjon a KDNP képviselete a
megyében. Ráckevén, Piliscsabán
és Vácott polgármesterekkel rendelkezünk, azonban vannak függetlenként induló, de szintén KDNP-s kötődésű polgármesterek és képviselők
is, emellett pedig az alapszervezetek
száma is jelentős. Három egyéni
országgyűlési képviselő van Pest
megyében, akik a kereszténydemok-

rata frakcióban ülnek. Ez is mutatja, hogy ez a megye egy kicsit talán
erősebb KDNP-s képviselettel bír az
országos átlagnál.
De az egész országban számos
településen vannak KDNP-s polgármestereink. Azt kell mondanom,
hogy ezt az erőt meg kell tartani,
mert az nyilvánvaló számunkra (a
frakciószövetség másik, fideszes felének is), hogy a KDNP nélkül 2010ben a választásokon nem szerezetünk volna kétharmados többséget,
vagyis a KDNP nélkül nem lenne
ilyen meggyőző, egységes, jobboldali konzervatív erő az országban.
A célok között én mindig az apró
munka jó elvégzését tekintem az
egyik alapvető célnak. Igyekszem
olyan talapzatra helyezni a helyi
KDNP és a helyi Fidesz együttműködését, hogy az esetlegesen felmerülő anomáliák feloldásakor ne
az ellenséget keressük egymásban,
hanem a szövetségest. Ahogy miniszterelnök úr is mondta, a KDNP
a horgony ebben a változó, ideológiailag ingatag világban a pártszövetségen belül. Úgy vélem, ezt a
horgony-szerepet helyben is minden
kereszténydemokrata alapszervezetnek meg kell találnia, a konfrontálódás és más, látszat-szövetségek megkötése helyett.
– A fűtési szezon a végéhez közeleg, és persze komolyabb probléma
idén sem volt a gázellátással. Az
ellenzéki kritika ugyanakkor magas hőfokon izzott: volt, aki a gáztározók kimerülését vizionálta,
mások pedig a hazai rezsidíjakat
sokallták. Energetikai államtitkárként mindig képes megőrizni
a hidegvérét az alaptalan riogatásokkal és méltatlan vádaskodásokkal szemben?
– Alapvetően először azt kell megvizsgálni, hogy a számunkra valótlannak tűnő állítást ki mondta. Az
ellenzéknek az a fajta „romantikus
hevülete” megvan, hogy – szerintük – lehetetlenre vállalkozik a kormány, minden egyes tevékenysége
a nemzet kárára van, sőt minden a
végórában van, Magyarország el fog
veszni... Tudjuk, hogy ez persze nem
így van. Ha belegondolunk abba,
hogy milyen alacsony szinten áll a
munkanélküliség, mennyivel nőtt a
foglalkoztatottak száma, a reálkeresetek mértéke, hogy stabil a gazdasági növekedés, közel kétszázezer
ember került ki a mélyszegénységből, akkor van mire büszkének lenni.
Folytatás a 6. oldalon
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Országjáró – Pest megye

Öt országgyűlési képviselő, féltucat polgármester:
erős párt a KDNP Pest megyében I.
Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

S-JÚNIUS

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.
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, melyben a megyei és helyi kereszténydemokrata szervezetek, politikusok tevékenységének bemutatását tűztük ki célul. Az
ennek keretében megjelenő írások nemcsak informatívak, de egy-egy helyzet megoldásában, a KDNP számára fontos ügy képviseletében, projekt megvalósításában tanulságul is szolgálhatnak az ország más vidékein munkálkodó kereszténydemokraták számára. Márciusi és áprilisi lapszámunkban a KDNP Pest
megyei működésébe nyújtunk bepillantást.
FORRÁS:MTI

Hazánk

Pest megye 1,2 millió feletti lakosságát tekintve is kiemelkedik a megyék sorából, de kereszténydemokrata
szempontból arányaiban még a valós
méreténél is nagyobb jelentőséggel bír.
A KDNP Pest megyei szervezetének
választmányi ülésére érkezve érezhető,
hogy különleges megye összejövetelére érkezünk, hiszen a kereszténydemokraták megyei vezető testületének
60-80 fős létszáma jelzi, talán az ország legaktívabb és legnagyobb megyei KDNP-szervezetéről van szó.
A megyei szervezet nagy hagyományokkal bír, hiszen már a 90-es évek
elejétől folyamatosan kiemelkedett
helyi szervezeteinek számával és taglétszámával. Ma is elmondható, hogy a
megye minden területét átfogó, a helyi
társadalmat megszólítani képes, sűrű
szövetként vesz részt a Kereszténydemokrata Néppárt a megyei közéletben.
A megyei KDNP országgyűlési képviselete is erős és jelentős. Aradszki
András, Földi László, és Harrach Péter
személyében három egyéni ország�gyűlési választókörzet vezetéséért is a
KDNP felel. Ezen túl Soltész Miklós és
Hollik István személyében további két
Pest megyei országgyűlési képviselő is
a KDNP-t erősíti.
A fenti adottságokkal élve a megyei
szervezetnek folyamatosan lehetősége
van arra, hogy információkkal rendelkezhessen a kormányzati, valamint az
országos politikai eseményekről, történésekről.
A megyei közgyűlésben három
KDNP-s képviselő igyekszik a keresz-

ténydemokrata elveket a politikai döntések során a gyakorlatban is érvényre
juttatni. Ez – más megyéktől eltérően
– kevésbé vezet súrlódásokhoz a legfontosabb politikai szövetségessel: a
megyei KDNP jó kapcsolatokat alakított ki a megyei közgyűlés vezetőivel
és a Fidesz megyei vezetésével is.
„A 2014. évi önkormányzati választásokon elért eredmények alapján a
KDNP Ráckevén, Tökölön, Piliscsabán, Csobánkán, Vácon és Piliscsabán
is polgármesteri helyet szerzett. Ezen
túl számos helyen rendelkezünk alpolgármesterekkel, még több településen
önkormányzati képviselőkkel, külsős
bizottsági tagokkal. Szervezetünk adja
Gaál Gergely személyében a KDNP
országos adminisztratív vezetőjét is”
– tudtuk meg Sánta Árontól, a KDNP
Pest megyei szervezőjétől.
A Pest megyei KDNP-sek tevékenységük során igyekeznek igényes és komoly rendezvényekkel népszerűsíteni
a kereszténydemokrata gondolatot, illetve értékes tartalommal megtölteni a
rendezvényeiket.
„A megyei szervezet vezetőségének döntése alapján jelenleg a stratégiaalkotás szakaszában járunk, hogy
közeledve az országgyűlési és az egy
évvel későbbi önkormányzati választásokhoz, képesek legyünk megszólítani
Pest megyében a kereszténydemokrácia iránt nyitott, arra fogékony honfitársainkat. Anyagi lehetőségeinket
is ennek megfelelően csoportosítjuk,
hogy a választásokra összpontosítva
megfelelő erőforrások álljanak majd a
rendelkezésünkre” – mondja a megyei
szervező.

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.

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´

ápolását
A Pest megyei KDNP-szervezet kapcsolatok kialakítását éskezdetű
enciklikája
is szem előttellen
tartják.
azonban a kampánytól függetlenül
A lelki-szellemi környezetszennyezés
is védekezni kell
is – erejéhez mérten – igyekszik
A fiatalok, az új generáció beépülését
támogatni a helyi szervezetek ese- a KDNP-be szintén kiemelten fontos
ményeit, programjait. Olyan rendez- feladatként határozzák meg. „Utánpótvények megrendezésében érdekel- lás nélkül pártunknak nincsen jövője,
tek, melyek nem elsősorban a helyi ezért folyamatosan igyekszünk feladaszervezetek tagságát szólítják meg, tokkal megbízni megyei szervezetünk
hanem komolyan hozzájárulnak a tettre kész és felkészült fiatalságát”
kereszténydemokrácia elveinek, ér- – mondja Sánta Áron, hozzátéve: bíztékeinek szélesebb körű népszerűsí- nak abban, hogy munkájukkal és rentéséhez a társadalomban. Fontosnak dezvényeikkel mind helyi, mind pedig
tartják, hogy mindent úgy valósít- megyei szinten hozzá tudnak járulni
sanak meg, hogy az ne csak helyes ahhoz, hogy a KDNP képes legyen a
és előremutató, de egyszersmind mai kor követelményeinek megfelelve,
érdekes és izgalmas legyen az em- igazi modern, 21. századi keresztényberek számára, sőt lehetőség szerint demokrata párttá válni.
A Pest megyei KDNP-ről szóló ös�médiaképes is legyen, vagyis minél
több választóhoz eljusson. Ezért a szeállításunk 2. részét a Hazánk 2017.
sajtóval, illetve az újságírókkal is jó áprilisi számában olvashatják.
– 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 –

Váci KDNP-tag Olvasónk
aktív pártéletről számolt be levelében
A Hazánk szerkesztőségébe Pest
megyéből is érkeznek olvasói levelek. Zubovits Győrkös Erzsébet
szobrász-grafikusművésztől januárban érkezett megkeresés. Levelében a váci KDNP-ben folyó aktív
pártéletet dicséri. Mint fogalmaz,
a tagok között mindenhol a jobbító
szándékot és a szeretetet tapasztalja. A szervezet vezetésével is meg
van elégedve „A váci KDNP elnöke
Fördős Attila, aki emberfeletti szervezőkészséggel van megáldva” –
írja. Csak tavaly decemberből több
sikeres rendezvényt említ. A váci
kereszténydemokraták összefogásá-

nak példájaként említi a Fördős Attila kezdeményezte gyűjtést is, ami
a csángó magyarok javára történt,
és több millió forintot jelentett, de
szót ejt a felvidékieknek juttatandó
adományról is.
A helyi KDNP-elnök elismertségét mutatja, hogy a lokális pártpolitikai ellentétek dacára a váciak a
Fidesz jelöltjével szemben már 2010ben is neki szavaztak bizalmat a város vezetéséért folyó versenyben, s
döntésüket a 2014-es önkormányzati
választáson is megerősítették. Így a
püspöki székvárosnak közel hét éve
KDNP-s polgármestere van.

Gázellátás: Alaptalanok voltak az ellenzéki riogatások
Válaszol Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár, a KDNP Pest megyei elnöke

Folytatás az 5. oldalról
És emellett van egy kereszténydemokrata ihletettségű Alaptörvényünk,
amely világosan beszél a természetjog
elvei alapján nyilvánvaló dolgokról,
mint például hogy mi a házasság, mi
a természetvédelemnek az értéke, miként tekintünk a határon túl élő nemzettestvéreinkre. Ha ezeket nézzük,
akkor mindazoknak, akik ezen értékekkel, eredményekkel szemben felemelik a hangjukat, már a kritikájuk is
erősen megkérdőjelezhető.
A konkrét felvetésre rátérve: az
élet igazolta, hogy ismét alaptalanok
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voltak az ellenzéki riogatások. A téli
felkészülés eredményes, sikeres volt,
az elmúlt 10 év legerősebb telét tekintve is simán vettük az akadályt,
nem ürültek ki a tárolók. És abban
az esetben sem lett volna gond, ha
az Ukrajnán keresztüli gázszállítás
megszakadt volna, mert a stratégiai
tartalékok rendelkezésre álltak. Tehát ennek a biztos tudatában könnyű
volt megőrizni a hidegvérünket, mert
tudtuk, hogy jó úton járunk, amiben
a valóság megerősített minket.
– A sok munka és hivatalos elfoglaltság mellett hogyan tud feltöl-

tődni, s ha jut rá ideje, mivel kapcsolódik ki?
– Miután szeretem a munkámat és
ezt az elfoglaltságot, sokszor ez is kikapcsolódást jelent számomra. Valóban
sok kihívást, sok jó, pozitív benyomást
kap az ember, amelyből tud töltekezni
és építkezni. De a magánéletben, a családi körben megélt napok, órák, percek
és pillanatok azok, amelyek mindig
örömmel töltenek el. Lassan 3 unokás
nagyapa vagyok; lányok az unokáim,
ahogy a gyerekeim is, úgyhogy a szeretet, az egymás tenyerén hordozása
erős kapocs közöttünk. Ha tehetem,

akkor a szépirodalom, a művészet és
a sport felé orientálódva kapcsolódom
ki, ugyanakkor nagyon szívesen töltöm
el időmet szülővárosomban, és évente
egyszer-kétszer törekszem családi kirándulásokat is megengedni magamnak. Nem kell nagy dolgokra gondolni!
Engem nem láttak még a Maldív-szigeteken napozni és süttetni a hasamat; nagyon szeretem a hazámat, a
Kárpát-medencét, ezért itt töltöm el a
szabadidőmet, ha időm és feladataim
engedik. Hívő ember lévén örömmel
veszek részt egy-egy keresztény zarándoklaton is.
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édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

Beszélgetés Farkas András polgármesterrel,
a Kereszténydemokrata Önkormányzati Tanács titkárával

– Végzettségét tekintve építészmérnök és ipari formatervező. Saját
tervezőirodájuk a kisebb középüMegjelentlakásos
Ferenc
letektől a több száz
társaspápa Laudato si´
házak létrehozásáig
Magyarország
kezdetű enciklikája
számos
pontján
otthagyta „névmi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
jegyét”. 30 évesen, szakmájában sikeres emberként miért döntött úgy,
hogy szülővárosában, Piliscsabán
többedmagával megszervezi, illetve
vezeti a KDNP helyi szervezetét?
– Gyermekkorom óta foglalkoztat a
közélet, családommal a ’80-as években ott voltunk minden rendszerváltó
megmozduláson, és ezek az élmények
8-10 éves gyermekként nagyon meghatározóak voltak számomra. 2002től részt vettem polgári körös rendezvényeken. 2007-től kezdtem aktívan
tevékenykedni az IKSZ-ben, és 2009ben éreztem azt, hogy itt az ideje Piliscsabán egy új politikai irányvonalat
elindítani: ekkor alapítottam meg a
KDNP piliscsabai alapszervezetét.
2009-ben egy időközi választáson bejutottam a képviselő-testületbe, ahol
a fejlesztési bizottság alelnökeként,
majd elnökeként dolgoztam. 2010-ben
nem indultam újra, mert úgy éreztem,
hogy kell egy kis idő a helyi szervezet és az új irány megerősödéséhez és
2014 lehet majd az a céldátum, amikor
aktívan megjelenhetünk a helyi politikában.
Ami pedig az építész szakmai részét illeti, hivatásomnak alapvetően
az építést tartom és ebbe beletartozik
a közösségépítés is, továbbá a saját
városomnak, lakókörnyezetemnek a
megújítása. A sok megkeresés mellett
ez az oka annak, hogy vállaltam a polgármesteri jelölést.
– A 2014-es önkormányzati választáson – ami a képviselőválasztást illeti – önállóan indult a KDNP,
s az ön révén – fideszes támogatással – a polgármesteri posztot is a kereszténydemokraták „nyerték el”. A
9 tagú testületben négy mandátum
a KDNP-é, a többin a Fidesz, egy
civil szervezet, valamint egy független jelölt „osztozik”, tehát túlzás
nélkül állíthatjuk, hogy a választók
bizalmából a Kereszténydemokrata Néppárt vezeti a várost. Miként
lehet, hogy egy sokak szerint „kispárt” megszerezte a piliscsabai választók többségének bizalmát?
– Piliscsaba egy sajátos település,
rengeteg a keresztény nagycsalád. Két
aktív katolikus közösség működik Piliscsabán és Klotildligeten, ez utóbbi
településrészen egy evangélikus és
egy református közösség is megtalálható. Értékrendjükben így nagyon
sokan kötődnek a kereszténydemokráciához. A 2014-es választások előtt
átgondolt, részletes programmal tud-

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

nyagi valóságon túl ott van az
lki gazdagságával. „Az ember,
nni, gazdagítani a világot” – foA környezetszennyezés okozta
az anyagi világban, a szellemi,
ntenek. Naponta kapunk olyan
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híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –
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2014 elején jelent meg a hír arról,
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett dolgozni, amelyből
enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon –

tunk előállni, amit eljuttattunk minden postaládába. Három területet
emeltünk ki: a fejlesztéseket, a pénzügyeket és a közösségépítést. Ennek
köszönhető az, hogy összességében
több szavazatot is kaptunk, mint a helyi Fidesz. Hozzá kell tennem, hogy
ahogy egyre telnek az évek, egyre
jobb az együttműködés a helyi Fides�szel, megtaláljuk a közös hangot. A
testületi üléseken a napirendi pontok
több mint 90 %-át teljes egyetértésben fogadjuk el.
– Ez a komoly összhang a helyi
döntéshozók részéről a kereszténydemokrata várospolitika elismerése
is egyben? És egyáltalán: mennyiben más a kereszténydemokrata
irányítás, mint a korábbi volt?
– A 9 fős testületből 5-en a korábbi
ciklusban is dolgoztak, 4-en csatlakoztunk új képviselőként 2014-ben
„KDNP-s színekben”. Nagyon fontosnak tartottam, hogy a korábbi eredményeket elismerve és azokra építve
folytassuk a munkát. Ami változott
azóta, az a közösségi szemlélet. Ötszörösére növeltük a civil támogatásokat, ugyanis az a meggyőződésem,
hogy erős közösségekkel lehet igazán
várost építeni. Mindenki a közvetlen
lakókörnyezetében és szakterületén
tud hatékonyan tenni a városért, és a
civil támogatásokkal olyan energiákat
tudunk megmozdítani, akár közterületi felújítások terén, akár a rendezvények terén, amelyek egyébként rejtve
maradnának.
Az ünnepek területén is változások
történtek: kiemelten kezeljük augusztus 20-át, és megemlékezéseket tartunk október 6-án és november 4-én,
ezek a korábbi években nem voltak
jellemzőek. Hangsúlyosabb a nemzeti
összetartozás ünnepe is június 4-én.
A korábbiakhoz képest egy sokkal
intenzívebb kommunikációt indítottunk, részletesen beszámolok a tevékenységemről a helyi újságban és az
online felületeken, és igyekszem a
hozzám érkező kérdésekre is alapos
választ adni.
Mindemellett személy szerint nagyon fontos nekem, hogy a saját, keresztény meggyőződésem mentén
hozzam a döntéseket és ez az értékrend hassa át a mindennapokat is.
A képviselő-testülettel minden hónapban külön leülünk, hogy a testület
minden tagjával átbeszéljük a következő ülés napirendi pontjait. Fontosnak tartom, hogy a testületen belül is
őszinte és mindennapos információáramlás történjen, illetve hogy megfelelő feladatmegosztásban dolgozzunk,
ne vetélytársként – mint a kampányban –, hanem a választók bizalma
mentén egy közösségként dolgozzunk

Farkas András
a városért. Azt gondolom, hogy ezek
a legfontosabb elemei egy kereszténydemokrata vezetésnek.
– Mik a terveik az önkormányzati
ciklusból hátralévő két és fél évben?
– Lassan félidőhöz érkezünk. Számos pályázatot sikerült megnyernünk:
az országban a legnagyobb támogatást
nyertük óvodaépítésre, de nyertünk
forrásokat többek között az orvosi rendelő felújítására és műfüves pálya építésére is. Több pályázatunk is elbírálásra vár, remélem, hogy ezeken mind
nyerni fogunk. Ezek mentén újabb
intézményépítések – bölcsődeépítés,
általános iskolák felújítása –, továbbá
útfelújítások történhetnek meg.
Hangsúlyt fektetek arra, hogy a következő években a településközpontban a műemlék épületegyüttest felvásároljuk. Amikor átvettem a munkát,
még csak 20 %-a volt az épületegyüttesnek az önkormányzat tulajdonában, most már nagyjából a kétharmada. A következő ötéves ciklusban
pedig majd el tud indulni ezen a ponton is a településközpont fejlesztése.
Ennek érdekében az önkormányzat a
számára kevésbé értékes ingatlanokat
eladja. Az elvünk ugyanis az, hogy ingatlanbevételből ingatlant vásároljunk
és fordítva.
Az idei évben az elnyert pályázati
forrásokból és jelentős önrészből egy
új óvodát építünk és felújítjuk az orvosi rendelőnket.
Folyamatos kapcsolatban, állandó
levélváltásban állunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. A tavalyi
200 milliós városközponti útfelújításunk után idén 100 millió forint
értékű útfelújítás történik a Magyar
Közút területén. A vasútfelújítás keretében pedig az idei évtől megindul a
klotildligeti állomás felújítása.
Tőlünk részben független, de a város számára örömteli, hogy a kormány
döntése értelmében a Iosephinum
területén – mely korábban katonai
táborként működött – komoly fejlesztések indulnak. Piliscsabára ke-

rül az Országos Széchényi Könyvtár
másodpéldányainak tára, felépül az
Avicenna arabisztikai kutatóintézet
és várhatóan egy tűzoltólaktanyánk is
létesül.
Nagy hangsúlyt kell fektetnünk a
következő években arra is, hogy az
olyan vonalmenti fejlesztésekben –
útépítések, csatornaépítés, vízelvezetés –, ahol jelentős elmaradásban van
Piliscsaba, jelentős eredményeket érjünk el. Fontos továbbá, hogy a vállalkozási területünket helyzetbe hozzuk,
hogy az iparűzési adónkat és így az
adóerő-képességünket jelentősen növelni tudjuk.
– Egy éve közel kétszáz kereszténydemokrata önkormányzati képviselő, alpolgármester, polgármester bizalmából a Kereszténydemokrata Önkormányzati Tanács titkárává választották. Miben ragadható
meg a testület működésének célja,
és milyen eredményeket sikerült elérniük?
– Az önkormányzati tanácsnak az a
feladata, hogy összegyűjtse az önkormányzatoktól, kereszténydemokrata
képviselőktől, polgármesterektől a tapasztalatokat, problémákat és ezeket
rendszerezve megfelelő megoldásokat
keressen az önkormányzati rendszer
hatékonyabb működésére vonatkozóan
továbbá, hogy ezekből a KDNP számára programelemeket állítson össze.
Ennek a munkának még az elején vagyunk. A közeljövőben Seszták Oszkár
elnök úrral egy konferenciát kívánunk
összehívni, melynek során kereszténydemokrata politikusok, keresztény értékrendű szakemberek tartanak majd
előadást, továbbá a küldöttek különböző szakterületekkel kapcsolatban
kerekasztal-beszélgetéseket tartanak.
Ez alapján tudunk egy szakmai anyagot összeállítani, melyet a pártvezetés
elé tárhatunk. Ez a következő hónapok
egyik nagy feladata.
– A sok munkával és feszültséggel
teli hétköznap után hogyan, mivel
tud kikapcsolódni, ha ideje kínálkozik rá?
– Azért jó Piliscsabán lakni, mert
gyönyörű természeti környezetben található a Budai-hegyek és a Pilis találkozásánál. Minden reggelt a kertben
kezdek, átgondolom az aznapi feladataimat és hetente többször is járok nagyokat a környékbeli hegyekben. Ha
csak tehetem, családomat, gyerekeimet, feleségemet is elviszem egy-egy
nagyobb sétára. A hétvégéket igyekszünk intenzíven együtt tölteni, a legtöbb hétvégi protokolláris programra
elkísér a feleségem is. De önmagában
az, hogy egy szerető feleség és család
vár otthon, adja a mindennapi hátteret
és a feltöltődést számomra.
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Akár 2 év börtön az életpárti honlapokért Franciaországban
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„11 milliárdos”
válaszára várnak

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnöke, Nacsa Lőrinc sajtótájékoztatón bírálta azt a közelmúltban
elfogadott francia törvényt, mely akár két év szabadságvesztéssel sújthatja az abortusz megakadályozása céljával működtetett ún. „pro-life” internetes honlapok működtetését.
HAZÁNK – MTI

Az Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség decemberben már beszámolt arról a francia törvénytervezetről,
amelyet liberális, baloldali képviselők
nyújtottak be. A jogszabály célja, hogy
az abortusz megakadályozása céljával
működtetett ún. „pro-life” internetes
honlapok tevékenységét bűncselekménnyé nyilvánítsák, és működését
betiltsák. Az IKSZ sajtótájékoztatót
tartott a témában, amelynek apropóját
az adta, hogy 2017. február 16-án második olvasatban – a Szenátus javaslatait
felülbírálva – a francia Nemzetgyűlés
véglegesen elfogadta a javaslatot.
A törvényjavaslat akár két év szabadságvesztéssel, illetve 30 ezer eurós
bírsággal is sújtaná a „törvényszegőket” – ismertette a jogszabályban
foglalt szankciókat Nacsa Lőrinc,
az IKSZ elnöke. A törvény bűncselekménnyé nyilvánítaná a „hamis és
torzított információkat” tartalmazó
internetes oldalak üzemeltetését, mert
ezeknek az oldalaknak az a célja, hogy
„tudatosan, hamis információkat felhasználva megtévesszék az abortuszt
tervező nőket és lelki nyomást gyakoroljanak rájuk”.
– Ami felháborító, hogy a francia
állami internetes oldalak jelenleg is
kizárólag abortuszt propagálnak –
mint egyetlen megoldást az ő megfogalmazásuk szerint „problémára” – a
felvilágosítást kérő nők számára. A
francia hivatalos orgánumok nem említik az embrióra vonatkozó emberi
jogokat, illetve a „felvilágosító” oldalakon sosem említik a gyermek vagy
az embrió, illetve magzat kifejezést
– ismertette a franciaországi gyakorlatot Nacsa Lőrinc. Az IKSZ elnöke
mindezek alapján úgy véli, Franciaországban megszűnőben van a demok-

rácia, elkezdték felszámolni a szólásés véleményszabadságot. A francia
kormány, melynek hónapjai vannak
hátra, zászlójára tűzte a véleményterrort. – Mivel kormányozni nem tudtak,
a választásokon vesztésre állnak, így
egy eszközük maradt. Mára az egész
politikai programjuk egy elemből áll:
korlátozni azokat, akik nem úgy gondolkoznak, ahogyan ők. Nacsa Lőrinc
idézte Laurence Rossignol családügyi
minisztert, aki a szenátusi vita során kifejtette, hogy „az abortusz nem szakítja
meg senkinknek az életét, a valódi áldozatok a nők”. – Felháborító, demagóg
mondatok, botrányos törvény. A világ
változik, a liberális terror megfélemlítésére és a kényszeredett politikailag
korrektségre egyre többen mondanak
nemet, egy süllyedő hajó egyik utolsó
próbálkozásai ezek. Ezek a politikusok azok, akik egy csapatban játszanak
Gyurcsány Ferenccel, a szocialistákkal.
Ha a baloldal újra hatalomhoz jutna, itthon sem remélhetünk mást, elvbarátaik
szívesen segítenének nekik Franciaországból, Belgiumból, Luxemburgból,
Hollandiából vagy a skandináv államokból – mondta az IKSZ elnöke. Szerinte ki kell mondani, hogy a francia elit
szembe megy az európai értékekkel,
felszámolja a véleményszabadságot és
„a legrosszabb náci, kommunista időket idézi”. – Franciaország a diktatúra
útjára lépett – tette hozzá.
– Felkérjük az emberi jogi fundamentalista szervezeteket, mint az Amnesty
International vagy a Helsinki Bizottság,
hogy szólaljon fel a botrányos korlátozás ellen, ha például minden magyarországi családpolitikai intézkedésnél képesek aggódni – fogalmazott az IKSZ
elnöke. Elfogadhatatlannak nevezte,
hogy Franciaországban az egész törvénykezési folyamatot álszent módon
az emberi jogok, a tolerancia, a liberá-

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 –

lis értéksemlegesség jegyében, a nők
Az emberek válaszokat várhelyzetére, jogaira hivatkozva vitték
nak Botka László szegedi
végig, pedig a teljes megismerés pont
Megjelentarra,
Ferenc
MSZP-s polgármestertől
a nők érdeke. A francia baloldali, libepápa Laudato si´
hova vándorolt a Szeviép-ügyrális politikusok az abortuszt promotálkezdetű enciklikája
ben eltűnt
11 milliárd
forint
ják, de annak testi és lelki veszélyeire,
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
és ebből mennyi pénz ment az
következményeire, az újszülött örökMSZP pártkasszájába – mondta
beadásának lehetőségére tilos felhívni
Hollik István, a KDNP ország�a figyelmet, és nem lehet krízistanácsgyűlési képviselője a közelmúltadást, lelkisegély-szolgálatot működban Szegeden.
tetni. – A francia jobbközép győzelme
Botka László és az MSZP
esetén eltörölné a jogszabályt, de fontos
vezetése valószínűleg tudhatja,
felhívni a figyelmet, hogy a szélsőjobb
hogy hova tűnt az a 11 milliárd
Nemzeti Front nem valószínű, hogy
forint, amellyel a Szeviép adóhozzányúlna a törvényhez. Ne legyenek
sa maradt alvállalkozóinak –
illúziónk sem itthon, sem külföldön: a
mondta a politikus az építőipari
szélsőjobbot pár centiméter választja el
cég egykori székháza előtt tara szélsőbal nézetektől. Tőlük nem vártott sajtótájékoztatón, amelyen
hatunk semmi jót – tette hozzá az ifjú
háromtucat tiltakozó jelent meg,
kereszténydemokraták vezetője.
és egy „Botka-botrány” feliratú
Nacsa Lőrinc emlékeztetett rá: Mamolinó is feltűnt.
gyarországon – a magzat- és családA székházban – amelyet Botvédő civileknek is köszönhetően – a
ka László adott át – működött
családbarát intézkedések, a közgonaz MSZP pénzmosó cége”, az
dolkodás megváltozása és a kormány
az építőipari vállalkozás, amecsaládpolitikájának eredményeképpen
lyet a szegedi polgármester és a
a 2010-es adatokhoz képest tízezerrel
szocialista vezetők uniós támocsökkent az abortuszok száma.
gatásokkal és megrendelésekkel
– Soros György és az általa grüntömtek ki – mondta a képviselő.
dolt több tucat civil szervezet elégeHozzátette: a cég vezetői,
dett lehet. Újabb helyen sikerült egy
akik az avatóünnepségen Botka
lépést tenni a családok szétveréséért.
László mellett álltak, „ma gyaEurópa-szerte az abortuszt és a korlát
núsítottak ebben a korrupciós
nélküli bevándorlást hirdetik, és tuügyben”.
catjával vásároltak meg politikusokat,
A Szeviép azzal, hogy nem ficivileket a céljaik elérése érdekében.
zette ki alvállalkozóit, több száz
Ideje lenne a politikailag korrekt könkis- és közepes vállalkozást tett
tösbe bújtatott demokráciaellenes vétönkre, vitt csődbe – hangsúleményterrort abbahagyni. Ideje lenne
lyozta Hollik István.
felismerni, hogy a többség biztonsága
Szerinte fontos tisztázni, hogy
fontosabb a kisebbség vágyainál, hogy
az ügyben mi a szerepe Ujhelyi
a nemzeti szuverenitás fontosabb a
István szocialista európai parmultikultinál, és hogy az emberi élet
lamenti képviselőnek, akinek
fontosabb az emberi jogoknál – zárta
közös cége volt a Szeviép egyik
sajtótájékoztatóját az Ifjúsági Kereszvezetőjével.
ténydemokrata Szövetség elnöke.
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 –

Protestáns-katolikus egységkeresés Krisztussal a Rába partján
KDNP.HU

Az egységkeresés Krisztussal a Rába
partján címmel kerekasztal-beszélgetést
tartottak néhány hete Győrött az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség rendezésében, a Reformáció 500. emlékév
keretében. A fórumon részt vett számos
püspök mellett Vejkey Imre, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési
képviselője is. A beszélgetés résztvevői
megosztották gondolataikat arról, számukra mit jelent a reformáció. A rendezvény házigazdája Horváth Ármin, a
győri IKSZ elnöke volt.
Békefy Lajos református teológus,
közíró, a KDNP Protestáns Műhelyének külügyi titkára a rendezvény mo-
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derátoraként hangsúlyozta, hogy az
egység valóban keresés, ahogy azt a
különleges fórum alcíme is megerősíti: „Keressük, és találjuk meg együtt a
Rába partján köztünk járó Krisztust!”
Az ökumenikus beszélgetés több témát
is érintett, így többek között azt fogalmazták meg a résztvevők, számukra
mi a reformáció lényege.
Veres András győri megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Kar
elnöke arról beszélt, hogy „a korabeli
egyház bűnei provokálták ki a protestantizmus megjelenését, ami tisztulást
indított el a katolikus egyházon belül.
Köztük azt, hogy a Szentírást komolyan véve igyekezzünk megerősíteni
hitünket. Az emlékév segít abban,

hogy a krisztusi élet megélésével közelebb kerüljünk egymáshoz protestáns
testvéreinkkel.”
Szemerei János, a Nyugati Evangélikus Egyházkerület püspöke elmondta: „Isten áldásának tekintjük, hogy a
reformáció nehéz folyamatot indított
el, de nem ez volt a hangsúlyos, hanem
hogy Isten áldásaként megújhodást
eredményezett. Luther Márton tételeivel a hiteles tanúságtétel kérdését vetette fel, vagyis azt, hogy az egyház élete
szinkronban van-e Jézus tanításaival.”
Steinbach József dunántúli református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke
úgy véli: „A reformáció lényege nem
más, mint visszaállítani az Isten gon-

dolata, akarata és terve szerint teremtett világot. Luther nem más egyházat
akart, hiszen mi, keresztyének mindannyian valljuk, hogy az anyaszentegyház szent és egyetemes, vagyis
mindannyian a pünkösddel vagyunk
egyidősek.”
Vejkey Imre kereszténydemokrata
országgyűlési képviselő a reformációról szólva elmondta: „Isten a történelem ura és ezt tudták a fél évezreddel
ezelőtt élt reformátorok is. A folyamatot elindító farizeusi hibák mindenkor
jelen voltak az egyház életében, amivel meg kellett küzdenie. Felvetődik a
kérdés, hogy vajon az elmúlt ötszáz év
alatt tartott-e az egyház igaz bűnbánatot a szakadás, a hibák miatt.”
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Harrach Péter a csaló termékbemutatók elleni küzdelemről
és az ingatlanárverezésről is beszélt Szegeden
Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

kapcsolattartás

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

A KDNP számára kiemelten fontos a rászorulóknak, a nehéz helyzetbe került embereknek való segítségnyújtás – jelentette ki Harrach Péter Szegeden.
A párt alelnöke hangsúlyozta: a hagyományos európai, keresztény értékek képviseletét igyekeznek megvalósítani.
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

A hagyományos európai
értékeket képviselve
A Kereszténydemokrata Néppárt
törekvéseit ismertetve szegedi sajtótájékoztatóján Harrach Péter parlamenti
frakcióvezető hangsúlyozta: a hagyományos európai értékeket képviselik.
Ez a politikus szerint a mai világban
nem könnyű feladat. Világnézeti pártként ugyanakkor kiállnak a keresztény
értékek, az emberi méltóság védelme
és a közösségek fontossága mellet.
„Amikor mi társadalmi felelősséget
gyakorolunk, akkor nem kirekesztőek
vagyunk, hanem az egész társadalmat
igyekszünk szolgálni” – szögezte le a
KDNP alelnöke.
Az említett területen a KDNP a közelmúltban több lépést is tett, ezek közül
Harrach Péter elsőként egy már befejezett, eredményes kezdeményezésükről
szólt. Elmondta, hogy az árubemutatók
kapcsán számos visszaélésről szereztek
tudomást, bizonyos „vállalkozások” főként időseket csaptak be, s nagy haszonra tettek szert a zömmel nyugdíjasok
kifosztásával. A KDNP törvénymódosítást kezdeményezett, ennek hatására
3 jogszabály is változott, így most már
visszaszorultak ezek az árubemutatók.
Megjegyezte, a csalók persze leleményesek, de az ilyen típusú ügyek immár
a rendőrség hatáskörébe tartoznak. A kisebbik kormánypárt kezdeményezte azt
– 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 –

is, hogy a bírósági végrehajtások során
az ingatlanok árverezésében változások
történjenek. Harrach elmondta, az ellen
léptek fel, hogy kifosszák a mindenüket
elvesztett embereket. Ennek köszönhetően immár nem lehet ingatlant annak
becsértéke 70 százalékáért elárverezni,
hanem 100 százalékról indul a kikiáltási ár. „Ha már kénytelenek elveszteni
az otthonukat, akkor legalább utána ne
kelljen kezelhetetlen adóssággal szembenézniük” – magyarázta az intézkedés
lényegét a KDNP alelnöke.
Kettős felelősség a
migráció terén
A migrációval kapcsolatban megjegyezte, álláspontjuk nem változott, a
kettős felelősség elvét képviselik. Ez
azt jelenti, hogy önvédelmet kell gyakorolni a migrációs nyomással szemben, miközben a segítségre szoruló
embert lehetőség szerint segíteni kell.
Hozzátette, a leghatékonyabb segítség
a kibocsátó országokban érheti ezeket
az embereket. Újságírói kérdésre leszögezte: az Európai Unió rendelkezései
kötelezik hazánkat a schengeni határok
megvédésére. Ugyanakkor önellentmondás van abban, hogy a schengeni
határok védelmét jogszabály írja elő,
miközben egyes nyugat-európai országok elképzelése szerint ellenőrzés
nélkül kellene beengedni az embereket
az EU területére. Harrach Péter szerint
nem biztos, hogy a jó úton járunk ak-

Harrach Péter: „Az egész társadalmat igyekszünk szolgálni”
kor, amikor Törökországra bízzuk a
schengeni határok megvédést, ráadásul az országgal kötött EU-s szerződés
ingataggá vált. Leszögezte: hazánk a
külső határok fizikai és jogi védelmével hatékony lép fel a migránsok ellenőrizetlen beáramlásával szemben.
Szegedi MSZP
és a pártlogika
A sajtótájékoztatón Haág Zalán, a
KDNP szegedi elnöke, közgyűlési frakcióvezetője (képünkön balra) azt mondta: a párt Szegeden is törekszik arra,
hogy a szociálisan rászorulókat, időseket, a magyar családokat segítő intézkedéseket kezdeményezzen. Volt olyan

Kereszténydemokrata támogatás a „béremelések
költségvetéséhez” Miskolcon
DEHIR – HAZÁNK

Molnár Péter, a Kereszténydemokrata
Néppárt miskolci közgyűlési frakcióvezetője a városi költségvetés módosításának vitájában március közepén úgy fogalmazott,
érdemes a büdzsét nagyobb horizontban is
vizsgálni. Emlékeztetett, hogy 2010-ben
egy végletekig eladósított várost vett át a
Fidesz–KDNP-pártszövetség. Mint fogalmazott, nagyon mély gödörből indultak, de
a munka eredményes volt, hiszen – a kormány adósságátvállalásának is köszönhetően – rendbe tették a költségvetést. Növekedési pályára állt a város, minden mutató ezt
rögzíti – fogalmazott. Már tavaly év végén
sikerült valamennyi városi dolgozónak jutalmat adni, a költségvetés ezt már lehetővé
tette. Az idei a béremelések költségvetése,
hiszen már tartalmazza azt, hogy minden
dolgozó emelt bért vihet haza minden hónapban. A politikus egyértelművé tette: a
KDNP-frakció támogatja az idei költségvetést, és a közgyűlés napirendjén szereplő
korrekciót is.
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A hulladékgazdálkodással kapcsolatos előterjesztésről Molnár Péter
elmondta: fontos a
környezettudatos
nevelés. A város
hulladék-gazdálkodási politikájában,
a szelektív hulladékgy űjtésben
Molnár Péter
előrelépés történt
– emlékeztetett, hozzátéve, hogy a lakosság
elfogadta a szelektív gyűjtés fontosságát.
A frakcióvezető szerint az ő politikájuk
egyik legfontosabb alappillére a család,
ezért kormányzati és önkormányzati szinten is a családtámogatást erősítik. Ösztönzik a családalapítást, a gyermekvállalást.
Fontos az is, hogy az oktatási-nevelési intézmények jó minőségűek, modernek legyenek. Molnár Péter kiemelte: számtalan
bölcsőde és óvoda újult meg, vagy fog megújulni, mivel: „felelősséget érzünk Miskolc
jövőjével kapcsolatban” – tette hozzá.

terület, ahol sikerült eredményt elérni –
ilyen volt a kismamabérlet bevezetése a
szegedi közösségi közlekedésben –, ám
a legtöbb esetben a szocialista városvezetés a pártlogika mentén működik,
és nem engedi a kereszténydemokrata
javaslatok elfogadását. Így a fontos szociális missziót ellátó történelmi egyházaknak korábban juttatott egyházi keretet eltörölte, és az ennek visszaállítására
irányuló KDNP-s javaslatokat folyamatosan lesöprik a szegedi közgyűlés
asztaláról.
Harrach Péter a sajtótájékoztatót követően a Csongrád megyei KDNP hagyományos, nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó bankettjén vett részt Szegeden.

Növekedett a veszprémi
KDNP taglétszáma
Latorczai János városi KDNP-elnök – az Országgyűlés alelnökének
névrokona – és Szűcs Attila titkár sajtótájékoztató keretében számolt
be az előző év helyi kereszténydemokrata munkájáról februárban
Veszprémben. Mint elmondták, a havi taggyűléseken átlagosan 30-50
fő vesz részt. A létszámot folyamatos növekedés jellemzi. Az újonnan
belépő, fiatal és idősebb tagok tovább erősítették a KDNP aktivitását.
Örvendetes tény ugyanakkor ,hogy a belépők 70 százaléka 45 évnél
fiatalabb, ami a tagság átlagéletkorának csökkenését jelenti.
Latorczai elmondta: aktív kapcsolatot ápolnak a városi és megyei
önkormányzattal, intézményekkel és a szövetséges szervezetekkel
(Fidesz, Fidelitas, Városi Nyilvánosságért Alapítvány, Keresztény
Értelmiségiek Csoportja, Veszprém a Kereszténységért Alapítvány,
MOZAIK Egyesület).
A helyi szervezet által kezdeményezett programok (egyházi
jeles napok, nemzeti ünnepek, városi koszorúzások) 100-120 fő
részvételével zajlanak. Ehhez kapcsolódóan a sajtótájékoztatón
elhangzott: a Veszprém városi szervezet javaslatára több emlékhelyet is felújítottak, valamint továbbiak renoválását is tervezik.
A KDNP nevéhez köthető a Brusznyai Árpád-emléktábla környezetének teljes megújítása, az 1956. december 6-i néma nőtüntetés
emléktáblájának áthelyezése és a Bándnál, a 8-as főút mellett található Krisztus-kereszt felújítása is. Következő tervük Horváth
Balázsnak, a rendszerváltó Antall-kormány belügyminiszterének,
Veszprém egykori országgyűlési képviselőjének emlékhely létesítése. Ezt a Várkapunál fogják elhelyezni.
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Kovács Emőke, a Gulág-emlékév Programiroda szakmai vezetője a Balatonról,
a 19. század közéletéről – és a Gulág-traumáról
Hazánk

– Történészként többek között
Irányi Dániel dualizmus kori pályájának vagy épp a Balaton történetének a kutatója. Miért ezek a
témák „találták meg”?
– Somogyi származású vagyok,
gyerekkorom óta kötődöm a Balatonhoz. Nagyon érdekelt a tó kultúrtörténete, történelme. Ez egy könnyedebb
téma, de mivel történelem szakos

– Az emberek és vágyaik hasonlóak voltak, mint napjainkban. Talán
a 19. század eszmeisége, a nemzeti
összetartozás, a kulturális felemelkedés fontosságának gondolata, a
polgári jólét kialakításának szükségessége nagyobb érdekszövetséget eredményezett. Mindezt a 20.
század második felének politikai
hullámverései megtörték, előhozva
azokat az emberi tulajdonságokat is,
amelyek nem éppen pozitívak.
– A Balatoni Regionális Történeti Kutatóközpont, Könyvtár és
Kálmán Imre Emlékház igazgatójaként mely eredményekre a legbüszkébb?

– A Gulág-emlékév Programiroda szakmai vezetőjeként nagyon mozgalmas, nehézségekkel
teli és sikerekben gazdag időszak
A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
áll Ön mögött. Meg lehet vonni az
emlékév mérlegét?
– Egy folyamat elkezdődött. 40 évnyi emlékezetpolitikai hiányt, űrt kellett betölteni a GULAG-GUPVI Emlékév során. Bár a rendszerváltoztatás
óta nagyon sok minden elindult a Gulág-trauma feldolgozása tekintetében
is, a megfelelő erkölcsi és anyagi kereteket az Emlékév biztosította. Fontos
volt, hogy a túlélők megnyilatkozásainak, a történész-szakmai kutatásainak,
a civil társadalom pályázatok útján törFORRÁS: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

voltam és történettudományból
doktoráltam, a disszertációhoz egy
fajsúlyos, történeti témát kívántam
feldolgozni. Így esett a választásom
a magyar függetlenségi mozgalom
kissé elfeledett vezéralakjára, Irányi
Dánielre és a dualizmus időszakára.
– A témában laikus átlagember
hajlamos nosztalgiával tekinteni
a 19. századi közéletre – de vajon
valóban annyira más volt az emberei természet vagy a korabeli politikai élet, mint a 20. században
vagy manapság?

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 –

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 –

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

A fiatalokban nagyon hiszek.
Lehet őket kritizálni, a hiányosságaikat
sorolni, de mi, felnőttek, tanárok
vagyunk a felelősek, hogy mire
tanítjuk őket és mit adunk át nekik.
– Ez az intézmény Siófokon működött. A város évközben 25 ezer fős,
nyáron 1 milliósra növekszik a lakosság. Nagy kihívás volt a nyári programok biztosítása (pl. strandkönyvtár, kiállítások a fürdőkultúráról), de
ugyanolyan kihívás volt a lakosság
bevonzása a könyvtárba évközben.
Arra vagyok a legbüszkébb, hogy az
ötéves vezetésem alatt az utolsó években akár már 100 fősre emelkedett az
egyes rendezvények vendégszáma
és nőt a beiratkozott olvasók létszáma is. Ez egy kistelepülésen, ebben
a technicizált világban különösen
vagy dolog. Létrejött tehát egy aktív,
könyvtárba járó közösség – erre nagyon büszke vagyok.

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.

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

ténő eredményeinek legyen közös metszéspontja. Ez sikerült az emlékévben:
kiállítások, kötetek tucatjai, dokumentumfilmek, színházi és táncelőadások,
emlékműavatások nagy számban valósultak meg határon innen és túl egyaránt. Sikerült áttörni a hallgatás falát.
– Sokak szerint csak az új generációk, akiknek semmilyen személyes
élményük nincs a kommunizmusról,
tudnak majd őszintén szembenézni
az embertelen diktatúrák bűneivel. Egyetemi oktatóként sok olyan
fiatallal találkozik, akik már jóval
a rendszerváltás után születtek, és
most értek a felnőttkor küszöbére.
Mit tapasztal, ők hogyan látják a 20.
századnak ezeket s sötét évtizedeit?

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

– A fiatalokban nagyon hiszek.
Lehet őket kritizálni, a hiányosságaikat sorolni, de mi, felnőttek, tanárok vagyunk a felelősek, hogy mire
tanítjuk őket és mit adunk át nekik.
Nem vagyok abban biztos, hogy a
felnőtt-társadalom érzi ezt a felelősséget. Nekem az a tapasztalatom,
hogyha kellő odafigyeléssel, megfelelő eszközökkel tanítunk, akkor
nagyon is érdekli a fiatalságot a 20.
századi történelem. Sőt, ha megismerik, sokat kérdeznek, érdekélődnek és továbbgondolják a történéseket. Ez a cél, ez lenne a cél!
– Ön rengeteget dolgozik, így
szinte kizárt, hogy szabadideje
lenne, de ha mégis, mivel töltené?
– Tudatosan figyelek arra, hogy
legyen szabadidőm. Hála a Gondviselésnek, a kutatások számomra
kikapcsolódást nyújtanak. Sokszor
töltődök koncerteken, előadásokon,
kulturális programokon. S természetesen nagyon fontos a hivatás,
s nagyon komolyan is veszem, de
egyensúlyban tartom a családi életemmel. Ezen nap mint nap dolgozom és odafigyelek rá!

Kövessen minket
a közösségi médiában is!
facebook.com/kdnphu
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Vejkey Imre:

In memoriam Douglas Evans Coe
kapcsolattartás

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

Mi lett velünk? I.

FORRÁS: AA

2017. március 3-án Washingtonban ökumenikus szertartás keretében vettek
búcsút a 88. életévében elhunyt Douglas Evans Coe-tól. A Nemzeti Imareggelit – amelynek ő volt az egyik megálmodója – 1953 óta minden év februárjának első csütörtökén tartják. A rangos eseményen politikusok és neves
meghívott előadók mellett több alkalommal részt vettek az amerikai elnöMegjelent Ferenc
kök is. Douglas
pápaEvans
Laudato si´ Coe-ra Vejkey Imre, a KDNP országgyűlési képviselőkezdetű enciklikája
je, a Parlamenti Imareggeli vezetője emlékezik az alábbi írással.

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

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

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

Hogy ki volt Ő? Az Imareggelik
egyik atyja, aki teljes életet élt a
Mindenható útját járva! Szellemi és
lelki kisugárzása tette lehetővé azt,
hogy a washingtoni Nemzeti Imareggelik évről évre február első csütörtökén megvalósuljanak. A Nemzeti Imareggeliken sokszor az amerikai elnökökkel, fontos politikusokkal
a világ szinte valamennyi országból érkezően rendszeresen, közösen
imádkozunk a világ vezetőiért, a
békéért, a szegények megsegítéséért, a társadalmi egyenlőtlenségek
felszámolásáért való összefogásért.
De mindez, éppen Doug munkájának
köszönhetően, nemcsak évi egyszeri
esemény, hanem egy hatalmas mozgalom, melynek keretében több ezer
imacsoport rendszeresen találkozik.
Dougban olyan embert és barátot
tisztelhettünk, aki nemcsak megálmodta, vezetésével létrehozta és működtette az Imareggelit, hanem Jézus
szellemiségében hatékonyan részt is
vállalt a nemzetközi konfliktusok
megoldásában, felszámolásában.
Doug egyfajta világítótorony volt,
olyan ember, aki – nem papként, hanem civilként – Jézus tanításának
bemutatása és megismertetése által
próbálta jobbá tenni a világot.
Köszönet mindezért!
Most rajtunk a sor, hogy Doug
szellemi és lelki életművét kitejesítsük. A történelem különös kihívása,
hogy az I. Magyar Nemzeti Imareggelit éppen ebben az évben, októberben fogjuk megvalósítani. Mi, magyarok, különösen is közel álltunk
Doug szívéhez, melynek egyik jele

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

DNP.HU, MTI

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

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

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

volt, hogy az elmúlt három évtized
során csaknem tíz alkalommal látogatott el hazánkba (összevetésként ez
idő alatt Londonban csak háromszor
volt). Doug kiemelten nagy figyelmet
szentelt a „Szent István-i kereszténységben fogant” és „hősies keresztényi
helytállást adó” magyar történelemnek. Hittel gondolta úgy és mondta,
hogy a magyarság szellemiségével,
kultúrájával, tudományos kisugárzásával és népének nagy eredményeivel jelentősen hozzájárult Európa és
a világ fejlődéséhez. Ezért fontosnak
tartotta és támogatott bennünket abban, hogy legyen Nemzeti Imareggeli
Magyarországon!
Egyik utolsó beszélgetésünk útravalójául azt mondta: „Ne feledd:
akik elutasítják Jézust, lehetnek bár
hatalmasok vagy gazdagok, de mégis a legnyomorúságosabbak a Földön! De imádkozzunk értük is, hogy
megtörjön a kegyelemmel szembeni
ellenállásuk, s közben Isten kegyelmét mi se szalasszuk el, éljünk vele.
Isten kijátszásával nem lehet győzni! A Heródesek mindig veszítenek,
még ha győzőnek néznek is ki! Veszítenek, mert elfordulnak a szeretet
felől, s bebörtönzik Isten hangját
lelkükben!”
Megőrizve Doug gondolatait ne
feledjük, hogy bármelyikünk büszke lehetne egy olyan lelki útra, melyet ő bejárt. Doug felért a hegy tetejére, s nem csak lent körözgetett.
Csodás ember, csodás Christophoros volt. Mennyei újjászületése alkalmából mondjunk el érte és hazánkért egy imát!

Mezopotámia háborúi –
Könyvbemutató a Zrínyi Kiadónál
A „Mezopotámia háborúi” című
könyv bemutatására került sor a Zrínyi
Kiadó előadótermében 2017. január 26án. A bemutatót a „Felderítők Társasága
Egyesület Biztonságpolitikai Klubjának” szervezésében tartották.
A szerző, Horváth Pál ny. dandártábornok, a KDNP Országos Honvédelmi
és Nemzetbiztonsági Szakbizottságának
tagja előadást tartott a „Hírszerző műveletek és a migráció a Közel-Keleten és
Észak-Afrikában” címmel.
A szerző másfél órás előadásában beszámolt az átélt élményeiről, valamint a
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muszlim világ lélektanáról a Közel-Keleti háborús tapasztalatairól, amit ENSZ
megfigyelőként tapasztalt.
Külön elemezte az irak-iráni háborút,
az irak-kuvaiti háború előzményeit és
következményeit, amelyet a hallgatóság
nagy érdeklődéssel követett.
Szó esett a keresztény világ sorsáról és jövőjéről, amelyet a szerző nem
tartott túl rózsásnak! A szép számmal
megjelent hallgatóság kérdéseket tett fel
az írónak, amelyet beszélgetés követett,
majd a megvásárolt könyveit dedikálta.
Cs. Szabó Béla

Egy legújabb kori közmondás szerint a zuhanó repülőgépen nincs ateista. Ez a lélektani meg figyelés érvényes a keresztény Európára is. A két világháború alatt
és utánuk egy ideig megteltek a keresztény templomok,
azután lassan fogyatkozni kezdtek a templomokba betérő
emberek. Ezzel párhuzamosan erősödtek a keresztény világok elleni támadások, illetve a közöny.
Ez a sajátos törvényszerűség érvényes a keresztényi
magatartásra és a keresztény elvű politikai mozgalmakra
is. Kezdetben a XIX. század végén még klerikálisnak csúfolt, a liberalizmus ellenhatására keletkezett néppártok
a II. világháború után már a kommunizmus és nácizmus
elleni védekezésként teljesedtek ki és váltak világpolitikailag jelentőssé. Ebből a folyamatból a bolsevista uralom alá került Közép-Európa keleti fele, hozzászámítva
Kelet-Németországot és a balti államokat, kimaradtak.
Tehát mi, magyarok is.
A történetírás szabályait megszegve saját szubjektív
emlékeimmel folytatom a KDNP történetét, amelyekről
hallgat a hivatalos történetírás.
Én, mint az öreg bolsevisták Leninről, elmondhatom,
hogy még láttam Barankovicsot 1948-ban a parlamentben. Barankovicsot persze személyesen nem ismertem,
ahhoz nagyon ifjúnak éreztem magam. A kommunisták
cirkuszt csaptak, ha felszólalt, sértegették, közbekiáltásokkal nevetségessé akarták tenni komoly gondolatait.
Barankovics neve azonban előttem ismert volt régebbről.
Volt egy komoly folyóirat az Ország Útja címmel, amely
járt nekünk, szerkesztették: Barankovics István és Dessewffy Gyula. Ők hazulról ismerték egymást. A Dessewffy család földbirtokos volt a faluban, ahol Barankovics édesapja kántortanító volt.
Később útjaik elváltak. Barankovics a háború alatt az
akkori nagy tekintélyű Magyar Nemzet szerkesztője volt,
Dessewffy Gyula a kisgazdapárti Kis Újság tulajdonosa.
A „keresztény” szó átértékelődött. Inkább csak azt
jelentette, hog y valaki nem zsidó és ezt igazolni tudta.
A háború okozta légüres térben azonban Európa-szerte felértékelődtek a keresztény értékek, ez a folyamat
hazánkban is életszerűvé vált, és a Horthy-korszak
politikai keresztény kurzusával szemben eg y másfajta, a pápai enciklikákon alapuló gondolkodás irányába fordult. Hazánk eg yik parancsuralmi rendszerből
eg y másik uralma alá került, miközben Európa szerencsésebbik, nyugati fele demokratikus körülmények
között szabadon vívta meg a bolsevizmus és a kereszténydemokrácia közötti harcot. Az USA által felszabadított Nyugaton nag y tekintélyű államférf iak és kereszténydemokrata kormányok nyertek választásokat:
Adenauer, De Gasperi, De Gaulle. Nálunk, Mag yarországon nemcsak a politika, de maga a keresztény hit és
megg yőződés is illegalitásba szorult.
Magyarország Szent István uralma és a kereszténység
felvétele óta mindig kereszténynek vallotta magát. Azonban a XIX-XX. században kialakult ennek hazai formája:
a „politikai kereszténység”, amikor a politikusok hangzatosan kereszténynek vallották magukat, de a politikában
a liberális és diktatórikus rendszerek váltották egymást.
A liberalizmus a régi hagyományokkal, az abszolút feudalizmussal szemben alakult ki, tehát a hagyományos
kereszténységgel szemben. Mikor a pápa világi hatalma
megszűnt, ez a körülmény váltotta ki a katolikus politikai
gondolkodásban egy „politikai kereszténység” ellen is
fellépő kereszténydemokrácia gondolatát. Ennek az eszmének gyakorlati megvalósítása érdekében létesültek a
kereszténydemokrata néppártok.
d–y-ó
Folyt. köv.
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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

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

Magyar állampolgársági esküt tett
P. Henri Boulad S.J. egyiptomi jezsuita szerzetes március 16-án az Országházban. A szerzetes azért vette
fel az állampolgárságot, mert egyetért a magyar kormány keresztényeket
és a keresztény értékeket védő törekvéseivel.
Az ünnepélyes eskütételen Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes úgy
fogalmazott: Magyarország immár
ezer esztendeje keresztény ország,
és az új magyar alkotmány a kereszténység értékeire fekteti a hangsúlyt.

A Kereszténydemokrata Néppárt
elnöke kiemelte: Magyarország, mint
ahogy az egyetemes kereszténység,
keletről kapta a hitet és az evangéliumot, s tudja a kötelességét a keleti
keresztények felé most, amikor nehéz helyzetben vannak.
A miniszterelnök-helyettes szavai
szerint egy olyan teológus, világhírű
professzor tette le a magyar állampolgársági esküt, akit nagy tekintélyként tartanak számon. Hozzátette:
komoly megtiszteltetés Magyarországnak és a kormánynak, hogy az

állampolgárság kötelékében és Szent
István örökségében egyek lehetnek.
Henri Boulad Alexandriában született 1931-ben, szíriai családból származik, édesapja szír, édesanyja olasz
származású, a család francia anyanyelvű katolikus. A jezsuita rendbe
1950-ben lépett be, majd 1963-ban
szentelték pappá Bejrútban.
Három doktorátust szerzett és –
visszatérve Egyiptomba – az ifjúság
nevelése és a szociális munka területén dolgozott, valamint lelkigyakorlatok vezetője lett. Kalkuttai Szent

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 –

Teréz anyával egyetértésben szervezte meg az egyiptomi CARITAS-t.
Menekülttáborokat
szervezett,
küzdött a szudáni népirtás megfékezéséért, a rabszolgák kiváltásáért.
„Teljesen az önfeláldozásnak szentelt
életéért” megkapta a francia érdemrend tiszti keresztjét.
Évente előadókörutakat tartott Európában, beszédeit gyakran a rádiók
is közvetítették. Rendszeresen jár
Magyarországra is előadásokat tartani. 2004-ben lett a jezsuiták kairói
kollégiumának vezetője.

A határvédelmi bázisok hatékonyabbá teszik hazánk védelmét
Elkészült a déli határ védelmében
részt vevő katonák elhelyezésére
szolgáló négy határvédelmi bázis,
az utolsó ilyen létesítményt márciusban adták át Hercegszántón. Simicskó István honvédelmi miniszter, a Kereszténydemokrata Néppárt
alelnöke a helyszínen újságíróknak
azt mondta, hogy az egyenként 150
katona elhelyezésére alkalmas bázisok hatékonyabbá teszik Magyarország déli határának védelmét.
Korábban a katonákat a kaposvári
és a hódmezővásárhelyi laktanyákban, valamint bérelt ingatlanokban
helyezték el, a bázisok elkészültével
a feladatok elvégzéséhez közelebb
tudják elszállásolni őket – közölte a
kereszténydemokrata politikus.
Simicskó István hozzátette: az
egységek így jóval gyorsabban bevethetők, ha bármilyen változás történik.
A kelebiai, a bácsalmási, a madarasi és a hercegszántói bázis,
továbbá az utak kialakításában az
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problémák felismerését és megoldását is hatékonyabbá teheti.
Simicskó István elmondta, hogy a
honvédség igény szerint segítséget
nyújt a rendőrségnek a határ védelméhez. Jelenleg mintegy háromezer
katona szolgál a határon, de a honvédség képes rugalmasan reagálni a
változásokra.
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osztrák műszaki egységek is részt
vettek, amiért a miniszter köszönetet mondott, és reményét fejezte
ki, hogy a jó együttműködés folytatódik. Emlékeztetett arra, hogy
Magyarország korábban a visegrádi
négyektől is segítséget kapott a határ védelméhez. A miniszter kifejtette: a közép-európai összefogás a

A miniszter közölte, folytatódik az illetményemelés, a kormány
2019-re tűzte ki célul, hogy a korábbi másfélszeresére nőjön a katonák
fizetése. A jövedelememelés mellett az egyéni felszerelés, a ruházat korszerűsítésével, a járműpark
cseréjével is igyekeznek kifejezni a
katonák megbecsülését. Hozzátette:
ennek is köszönhető, hogy az elmúlt
fél évben javult a honvédség megtartó képessége.
A Magyar Honvédség négy határvédelmi bázisának kiépítését tavaly
ősszel kezdték meg. A táborokban a
katonákat négyszemélyes, elektromos fűtéssel és klímaberendezéssel
felszerelt lakókonténerekben szállásolják el. A mintegy 90 konténerből álló bázison a lakóegységeket
mosdó, tusoló, teakonyha és mosókonyha, társasági helyiség és konditerem egészíti ki, és ha szükséges, a
konténerekre egy emeletet rá lehet
építeni, így a befogadóképességük
bármikor a duplájára növelhető.
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
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