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Parkoló volt,
Jubileumi
Felelősek vagyunk a
A teremtett világ
közösségi
ünnepség
rendezett társadalom
védelme
A
Fidesz
egyoldalúan
felfüggeszti
jogai
gyakorlását
az
Európai
Néppártban
tér lesz
Székesfehérváron
alakításáért
személyes ügy
A KDNP marad, és a pártcsaládon belül küzd a kereszténydemokrata célokért – amíg lehet…

Kereszténydemokrácia és neoliberalizmus harca Európában

Miután tucatnyi,
legfeljebb nevében
vagy kereszténydemokrata
tagpárt
kezdeményezte a Fidesz kizárását
az Európai
Néppártból, a
Fontos
az érdemibb
Családi
csődvédelem
–konzervatív
elfogadta
a törvényt az
Országgyűlés

nagyobbik magyar kormánypárt egyoldalúan felfüggeszti jogainak gyakorlását az Európai Néppártban (EPP) az EPP által felkért háromtagú bizottság jelentésének elkészültéig – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke március 20-án az EPP politikai gyűlésének ülése utáni
nemzetközi sajtótájékoztatóján Brüsszelben. A Néppárt másik magyar tagpártja, a KDNP egyelőre teljes jogú tagként marad a pártcsaládban, és
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ketovábbra is küzd a kereszténydemokrata célok érdekében.

kapcsolattartás

reszténydemokrata 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 –

ellenében, 41 tartózkodás mellett
A törvény adósságrendezési eljáhagyta jóvá a Ház. Igennel az előter- rást biztosít azzal a céllal, hogy a fiJúnius 30-án elfogadta az Ország- jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik zetési
nehézségekkel
küzdő
gyűlés a családi csődvédelemről képviselői szavaztak, a szocialisták, magánszemélyek adóssága szabáHarrachamely
Péter, aelső
KDNP
alelnöke, parlamenti
frakcióvezető
és Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes,
a KDNP elnöke
szóló törvényt,
lépcsőben
az LMP-sek
és a függetlenek
többlyozott keretek között rendeződjön,
szeptemberben lép hatályba. A Ke- sége tartózkodott, az egy nem szava- fizetőképességük helyreálljon.
A Néppárt felkért
három
bölcs emezt világossáFodor
tette az ládban csökken a liberális befolyás és a KDNP elnöke folyamatosan egyezreszténydemokrata
Néppárt
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Szavai erősödik–aFolytatás
a 13. oldalonEz
– tet
tát 142 igen szavazattal, 1 nem Gáboradta le.
Június
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ban
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FORRÁS:MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell
csolatának a jövője – mondta Orbán

lással kapcsolatos politikája, és elsőd-

„A KDNP a rendszerváltás óta tagja
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május
28-án
a kejavaslat napirenden, amely
a Fidesszel
lalható megoldásnak nevezte.
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KDNP.HU, MTI
rópai parlamenti
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Hollik István azt is elárulta: Semmegoldást választottuk, hogy amíg a Korábban Orbán Viktor fogalmazott
látva a felkért
minkethárom
körülvevő
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bízottvéleményformálók
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és újság- gyalást is folytatott az Európai Néptékek ről
megőrzését
– mondta
Harrach Péter
rövid elhagyását sürgették. párt egyes tagpártjaival és kiderült:
írók a pártcsalád
(...) egyoldalúan
felfüggesztjük
köszöntőbeszédében,
hangsúlyozva:
az ember ennek
a vi- Péter, a KDNP alel- igenis szép számban maradtak még
Harrach
a jogaink gyakorlását
és megvárjuk
lágnak ennek
a gazdája,
nem
teheti
tönkre,
és
védenie
kell
azoka három ember jelentését, és nöke, parlamenti frakcióvezető a olyan politikusok az EPP-ben, akik
tól, akikutána
ezt megteszik.
GONDOLA hírportálnak nyilatko- társak ebben a küzdelemben. Hollik
ismét leülünk a Néppárttal”.
A teremtett
világban
az anyagi valóságon
az híreket,
zottottavan
kérdésben.
„Remélhetőleg
István elmondta:
természetesen OrA magyar
miniszterelnök
hangsú- túl
amelyek a aszellemi-lelki
világ törvényszerűségei,
ember islyozta,
a magahogy
szellemi
és
lelki
gazdagságával.
„Az
ember,
a sokszínű
bán Viktor,
a Fidesz
és Semjén
Zsolt,
Magyarország politiká- választások utánrendje
ellenipártcsatámadásokról
szólnak,
amelyek
nemcsak
az

aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fogalmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,

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

Néppárton belül évek óta megvan,
kiteljesedett, illetve láthatóvá vált. A
keresztény–konzervatív szárny, a kormányzó Fidesz Orbán Viktor vezetésével csapott össze a baloldal harcias,
liberális szárnyával. Az a legfontosabb,
hogy nem sikerült a Fideszt kiszorítani,
és ez reményt ad a további munkához.
Hogy meddig és miként, az nagy kérdés nem csak a Fidesz, de a KDNP számára is. Egyelőre minden változatlan,
maradunk, a többit meg majd meglátjuk” – mondta röviddel a Néppártban
lefolytatott vitát követően Hölvényi
FORRÁS:
UJ.KATOLIKUS.HU
György,
a KDNP
külügyi igazgatója,
a párt európai parlamenti képviselője a
2014 elején jelent meg a hír arról,
kdnp.hu-nak.

hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson
kezdett
dolgozni,
A Harrach
Péterrel
készültamelyből
interjút
enciklika
is
születhet.
A Laudato
lapunk 3. oldalán, míg
Hölvényisi’
– Áldott
légy! kezdetű
dokumentum
Györgynek
az Európai
Néppárt
brüsszeli
vitájában
elmondott
(alcíme:
A közös
otthon gondozása)
beszédét
a 10. oldalon
– első
szavaival
Szent olvashatják
Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
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Kormány, párt, frakció

Hogyan lépnek fel a távgyógyítók ellen?
Az embereket megtévesztő, tőlük pénzt
kicsaló telejósdák, távgyógyítók tevékenységének megfékezéséért interpellált Harrach Péter és Rétvári Bence
március 6-án a parlamentben.
Harrach
Péter
frakcióvezető (KDNP), aki a
szintén kereszténydemokrata Rétvári
Bencével közösen
nyújtott be interpellációt, az Ország�gyűlésben
arról
beszélt, hogy több
televíziós csatornán
és az interneten is
elérhetők a telejósdával és a távgyógyítással foglalkozó
műsorok. Ezeknek
a műsoroknak nem
nagy a nézettségük,
mégis nagy hasznot
hoznak a készítőknek, illetve az
adott
csatornák- Rétvári Bence
nak, mivel emeltdíjas telefonszámmal működnek – mondta
a kereszténydemokrata honatya. „Ezek
a műsorok tisztességtelen kereskedelmi
tevékenységet folytatnak” – jelentette ki,

azt tudakolva, a kormányzat tervez-e intézkedéseket az ügyben.
Cseresnyés Péter, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára azt
felelte, hogy a kormány kiemelt célként tűzte maga elé
a magyar emberek
és családok védelmét. A telejósdák
és a távgyógyítók
tetemes
összegeket húzhatnak ki az
emberek zsebéből,
és joggal feltételezhető, hogy sok
embert károsítanak
meg – hangsúlyozta. Az elmúlt évben
is indultak és jelenleg is folynak eljárások ilyen ügyekben
– közölte. A tárca
határozottan fellép
a leginkább az idős
embereket megtévesztő és kihasználó
gyakorlattal szemben –
mondta az államtitkár.
Az államtitkári választ az arra reagáló
Rétvári Bence viszontválaszában elfogadta.
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Magyarország jövőjét
a gyermekes családok adják
Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

Simicskó István (KDNP) az
Országgyűlés ülésén napirend
előtti felszólalásában arról beszélt, hogy a kormány a családvédelmi akcióterv elindíMegjelent Ferenc
tásával újabb támogatásokkal
pápa Laudato si´
segíti a fiatalok életkezdését,
kezdetű enciklikája
a családok
gyermekvállalását
A lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell
és a gyermeknevelést, mert
Magyarország jövőjét a gyermekes családok adják.
A képviselő részletesen beszámolt az akcióterv 7 pontjáról, és örömtelinek nevezte,
hogy a kormány nem lezárt
Simicskó István, mögötte
folyamatként kezeli a családfrakciótársa, Földi László
támogatási rendszert, hanem
bővíti a támogatásokat, és igazodik a sokféle családi élethelyzethez. Kiemelte: nem csak a családokat, hanem a családokat segítőket is támogatja a kormány, így a növekszik a védőnők bére.
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a
családtámogatási rendszerről szólva azt hangsúlyozta: fontos,
hogy hosszútávon kiszámítható és biztonságos legyen a jövő a
családok számára. Hozzátette: 2010 óta a kormány minden döntéssel szeretné megerősíteni a családtámogatást, miután egy szétvert rendszert örökölt meg.
Kilenc év építkezés után ennek lassan látszódnak az eredményei a demográfiai mutatókban, hiszen 20 éve nem volt olyan magas a
gyermekvállalási kedv, mint tavaly, másfélszeresére nőtt a házasságkötések száma, míg a csecsemőhaladóság és a terhesség-megszakítások száma soha nem volt olyan alacsony, mint 2018-ban – mondta.
FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Kárpát-medencei ifjúsági ernyőszervezet jön létre a Fidelitas és az IKSZ részvételével
Határtalanul a Magyar Fiatalokért Egyesület néven közös Kárpát-medencei ernyőszervezetet hoz létre a magyar ifjúság támogatására tizennyolc
magyarországi és tizenegy határon túli szervezet – jelentették be az alapítók március 23-án Budapesten.
HAZÁNK – MTI

Böröcz László, a Fidesz országgyűlési képviselője, egyben ifjúsági szervezetének, a Fidelitasnak az elnöke
elmondta, az új egyesület résztvevőit
a hazaszeretetben, a nemzetben való
közös gondolkodás köti össze, az új
egyesület segítségével pedig intézményes formában is együttesen léphetnek fel a magyar fiatalok, a magyar kisebbség érdekében.
Nacsa Lőrinc, a KDNP parlamenti
képviselője, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnöke
kifejtette, az új ernyőszervezet lét-

rehozásával hatékonyabb kereteket
kap a közös érdekérvényesítés és
programszervezés.
Emlékeztetett, az alapító szervezetek eddig is sok ügyben álltak ki közösen egymásért. Példaként említette
a székely terrorvád ügyét, a kárpátaljai nyelv- és oktatási törvényeket,
valamint a különböző nemzetrészekben tartott helyhatósági, illetve parlamenti választások kampányait.
Nacsa Lőrinc nagy jelentőségűnek
nevezte, hogy az új egyesületben minden nemzetrész képviselteti magát, és
reményét fejezte ki, hogy a jövőben a
politikai döntéshozók is felfigyelnek

majd az ernyőszervezetben megfogalmazott ötletekre, igényekre a Kárpát-medencei magyarság érdekében.
Fehér Szabolcs, a Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fórumának
elnöke elmondta, a vajdasági szervezetek mindent megtesznek, hogy
az együttműködés segítségével még
nagyobb célokat tudjanak elérni.
Gubík László, a Via Nova Ifjúsági
Csoport elnöke közölte, szervezetük
éri el a legtöbb felvidéki magyar fiatalt, munkájukban pedig kiemelt
figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra, valamint a fiatal vezetők
képzésére.

Dobsa István, Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség (KMKSZ)
ifjúsági szervezetének elnöke üdvözölte, hogy az alapítók intézményes
formába tudják önteni többéves barátságukat „ezekben a viharos esztendőkben”.
Kiss Róbert, a Romániai Magyar
Kereszténydemokrata Mozgalom
(RMKDM) ifjúsági szervezetének
alelnöke elmondta, az erdélyi fiatalok szerint a közös munka több
eredményre vezethet, például a
Minority SafePack kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés
ügyében is.

Jelentősen csökkentek a várólisták
az egészségügyben

Aradszki András, a KDNP frakcióvezető-helyettese

Aradszki András arról beszélt a közelmúltban
az Országgyűlésben, hogy jelentősen csökkentek a tervezhető egészségügyi beavatkozások
várólistái. Emlékeztetett, 2012-ben döntött a
kormány, hogy a tervezhető műtétekre várók
listáját nyilvánossá kell tenni, a várólisták
csökkentésére pedig a tavalyi év végéig 26 milliárd forintot fordított.
A várólisták érezhető csökkenése európai
uniós kitekintésben is pozitív, a magyar egészségügy ezzel az európai középmezőnybe került

– mondta, arról érdeklődve, hogy a várólisták
pontosan hogyan változtak az elmúlt években.
Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár válaszában azt közölte: a várólista-csökkentésre befektetett pénz meghozta az eredményeket, amelyek
következményeként 2018-ra csaknem harmadára
csökkent a várólistán lévők száma. Például szürkehályog-, csípőprotézis- és térdprotézisműtétre is
kevesebbet kell várni Magyarországon, mint több
más európai országban – jelezte.
A KDNP-s képviselő elfogadta a választ.
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A kereszténydemokrácia esélyei az Európai Néppártban
S-JÚNIUS

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Válaszol Harrach Péter, a KDNP alelnöke, parlamenti frakcióvezető

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 nagyobbik kormánypártot ért támadások és a kizárására vonatkozó javaslat után a Fidesz egyoldalúan felfüggeszti jogainak a gyakorlását az
Európai Néppártban (EPP) az EPP által felkért háromtagú bizottság jelentésének elkészültéig – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz
elnöke március 20-án Brüsszelben az EPP politikai gyűlésének ülése utáni nemzetközi sajtótájékoztatóján. A KDNP ugyanakkor egyelőre teljes jogú
tagként marad a pártcsaládban, és küzd a kereszténydemokrata célokért. A döntés hátteréről és a kereszténydemokrata politizálás európai szintű
lehetőségeiről kérdezte
Megjelent Ferenca GONDOLA Harrach Pétert.

ében, 41 tartózkodás mellett
ta jóvá a Ház. Igennel az előterők mellett a Fidesz és a Jobbik
iselői szavaztak, a szocialisták,
MP-sek és a függetlenek többtartózkodott, az egy nem szavaa szintén független Fodor
oradta le.

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

pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

– A Fidesz az önkéntes felfüggesztést választotta, a KDNP egyelőre kitart az Európai Néppártban
(EPP). Mi értelme van a maradásnak?
–A kereszténydemokrata politizálásnak két szempontja van, a hitelesség és a hatékonyság. A hitelesség a
kereszténydemokrácia követelménye, a hatékonyság a politikáé. A
Néppárt egységét meg kellett őrizni,
ezzel biztosítottuk hatékonyságát. A
másik szempont bizonyítására még
van idő. Remélhetőleg a választások
után a sokszínű pártcsaládban csökken a liberális befolyás és erősödik a
kereszténydemokrata. Ez a jelenlegi
bennmaradásunk reménye és további
bennmaradásunk feltétele.
– Magukat kereszténydemokratának, keresztényszociálisnak nevező pártok Észak- és Nyugat-Európában teljesen liberális politikát
folytatnak: támogatják az azonos
neműek házasságát, és szükségszerűnek tartják a migrációt…
– …a Néppártban ugyanaz a helyzet, mint az Unió egészében. Érvényesül azok befolyása, akik a mai értelemben vett liberalizmus hívei. Ők
úgy képzelik el Európa jövőjét, hogy
megtagadják a múltját. Azt a múltat,
amelynek értékeit a hagyományok és
közösségek hordozzák. Ezek jelentik
számukra az új identitás kialakításának akadályát.
– Folytatás a 13. oldalon –

zetszennyezés ellen is védekezni kell

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

t napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a keyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
je a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a

és, a teremszámára ez
tt világ vé, a fejlődés
arról, hogy
endjét, törnk bízott érPéter rövid
ennek a vie kell azok-

úl ott van az
. „Az ember,
világot” – foyezés okozta
, a szellemi,
apunk 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 –

Harrach Péter
– Mi lenne ennek az új identitásnak a lényege?
– Elképzelésük szerint a kultúrák
keveredése biztosítaná az egyének
számára a szabad identitásválasztás
lehetőségét. Ehhez kell a régi „kulturális kötöttségeket” levetni. Az utóbbi évek eseményei azonban látványosan megcáfolták elméletüket.
– A KDNP értelmezése szerint
melyek a valódi kereszténydemokrata értékek?

– Mi emberi méltóságban gondolkodunk, szabadságban és jogokban,
és legfőképpen felelősségben. Ez utóbbi teszi
helyre az emberi jogok
eltorzult liberális értelmezését, vagyis nem saját
jogaink abszolutizálása
és kikényszerítése a cél,
hanem sokkal inkább mások jogainak biztosítása.
Közösségekben gondolkodunk, családban, egyházban, nemzetben, ezek
személyiséget gazdagító
erejében.
– Vissza is tértünk a
kiindulóponthoz: ha ekkora ellentétek vannak
az EPP egyes tagpártjai
és a magyar kormánypártok között, meddig
érdemes az Európai
Néppártban maradni?
– Ha a választások után is marad az
erőteljes liberális befolyás, akkor komolyan el kell gondolkodnunk azon,
hogy keressünk egy hitelesebb pártcsaládot, még ha az kevésbé biztosítja is a hatékonyság szempontját. Nem
mondom, hogy jó szívvel távoznánk,
hiszen a sokszínűség önmagában
már megszokottá vált. A döntő kérdés azonban mindig az, hogy mi a fő
csapásirány. Várjuk meg.

Nyugat-Európa
immunbetegségben
szenved
Harrach Péter az Ország�gyűlés március 6-i ülésén
napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy
Nyugat-Európa egyes országai „immunbetegségben
szenvednek”, elvesztették
önvédelmi
képességüket,
„saját testük ellen fordulnak, beengednek egy idegen
kultúrát és megtagadják saját kulturális identitásukat”.
Szerinte ma a legnagyobb
kárt a nyílt társadalom elmélet követői adják, akik a
hagyományos identitás és a
család helyett a magányos
életformát, és az alternatív
együttélést ajánlják, az egyházakat igyekeznek hitelteleníteni, a keresztény szimbólumokat pedig kiiktatni
és az „európai egyesült államokat” hirdetik. Úgy vélte:
Európa egyetlen reménye
Közép-Európában van, ami
még egy egészséges világot
képvisel.

A brüsszeli bürokraták a „sértődött óvodás szerepét játsszák”
Szászfalvi László országgyűlési
képviselő (KDNP) a kormány tájékoztatási kampányáról szólva napirend előtti felszólalásában a parlamentben a közelmúltban elmondta:
„a demokrácia brüsszeli bajnokai”
meg vannak sértődve, ha őket bírálja valaki, hiszen úgy gondolják, felelősség és következmények nélkül
bármit megtehetnek. „Kiengedték
az EU-ból Nagy-Britanniát, viszont
migránsok milliót engedték be Európába” – tette hozzá a politikus,
aki szerint a brüsszeli bürokraták
a „sértődött óvodás szerepét játs�szák”.
Kiemelte: minden magyarnak
joga van tudni, mire készül Brüs�szel, a kormány tájékoztatási akciójára reagálva viszont az Európai
Bizottság letagadta a bevándorláspárti terveket. Hangsúlyozta:

Szászfalvi László, a KDNP frakcióvezető-helyettese (középen), balra Vejkey
Imre, mögötte Hargitai János, a KDNP-frakció tagjai az Országgyűlésben

a kormány és a kormánypártok a
magyar emberek érdekeit képviselik, akik viszont nem akarják,
hogy Magyarország bevándorlóország, Európa pedig bevándorlókontinens legyen.
Rétvári Bence (KDNP), az Emberi Erőforrások Minisztériumának
parlamenti államtitkára elmondta: a
kormány azért indított tájékoztató
kampányt, mert Brüsszelben sokan
le akarják tagadni a bevándorláspárti terveket. Megjegyezte: a tájékoztató kampányra adott reakció az
volt, hogy még egyszer letagadták
ezeket. Az államtitkár többek között a kötelező betelepítési kvótát
és a migránskártyákat hozta példaként, és úgy értékelte: jól látható, hogy a bizottság fél az emberek
véleményétől, azért próbálja meg
letagadni ezeket a terveket.
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Migráció helyett az őshonos kisebbségek – köztük a székelyek –
jogait kellene biztosítani az EU-ban
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

Kötelességünk, hogy a Kárpát-medencében élő valamennyi magyar közösség érdekében erős képviselettel lépjünk fel az Európai Unióban és a nemzetközi szervezetekben. Ezt Nacsa Lőrinc (KDNP) országgyűlési képviselő mondta március 10-én a Székely Szabadság Napján tartott megemlékezésen a főváros XVI. kerületében.
HAZÁNK – MTI

Nacsa Lőrinc felidézte, a Székely
Nemzeti Tanács 2012-ben nyilvánította a székely szabadság napjává az
1854-es Habsburg-ellenes szervezkedésben résztvevő hősök kivégzésének dátumát, március 10-ét.
„A mai nap a tudatos közös fellépésé a nemzeti önrendelkezés jegyében.
Hazájára, nemzetére, történelmére,
identitására és keresztény kultúrájára büszke magyarok vagyunk, akik
itthon vannak a Kárpát-medencében.
Minden fórumon, minden lehetőséget
megragadva el kell mondanunk, hogy
amit kérünk határon túli testvéreink
ügyében, kisebbségi, nemzetiségi
vagy önkormányzati jogok tekintetében, arra számos példa van az Európai
Unióban. Ki kell mondani hangosan:
ha másoknak jár, nekünk is jár” – hívta fel a figyelmet a képviselő.
Mint fogalmazott, amit kérnek, az
nem különleges bánásmód, hanem
másoknak is járó alapvetés, mert emberi és nemzeti jogaink nem képezhetik alku tárgyát. Hozzátette: azért
kell küzdeni, hogy a magyar embereknek a szülőföldjükön az otthon
maradáshoz, a boldoguláshoz megfelelő életkörülményeket biztosítsanak.
Nacsa Lőrinc szerint a 2010-ben

FORRÁS:MTI

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

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

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
elő a székelyek, a Kárpát-medencépápa Laudato si´
ben élő magyarok autonómiáját.
kezdetű enciklikája
„Hogy ők ellen
is élvezhessék
azokat az
A lelki-szellemi környezetszennyezés
is védekezni kell
előnyöket, a saját önrendelkezési jogot, amelyet Nyugat-Európában számos kis közösség már régóta megkap.
Ez jár a székelyeknek és előbb-utóbb
ki fogjuk harcolni” – hangsúlyozta
Kovács Péter.
Izsák-Székely Lóránt, a XVI. kerülettel testvérvárosi kapcsolatban álló
Csíkszentmihály polgármestere arról
beszélt a megemlékezésen, hogy az
ezer éve szabadságra vágyó székelyek számára a szabadság kereke a
jelek szerint most jó felé fordul.
„Érzünk egy erős támaszt az anyaországból, most már mi is büszkén
Nacsa Lőrinc, a Székely Szabdság Napja szónokaként
mondhatjuk magunkat székelynek,
bekövetkezett nemzetpolitikai for- mintsem az EU területén élő több magyarnak” – szögezte le. Kitért
dulat sok eredményt hozott. „Azó- mint 50 millió őshonos nemzeti ki- ugyanakkor arra, hogy vannak, akik
ta megtízszereztük a forrásokat, a sebbséghez tartozó polgár jogaival ma is tagadják Székelyföld létezését,
programokkal, kultúrával, közösség- törődne”. Megjegyezte azt is, hogy de szerinte ezzel nem szabad foglalépítéssel, egyházi támogatással, gaz- a következő uniós ciklusban célként kozni.
daságfejlesztéssel és identitás-erő- kell kitűzni egy európai kisebbségA csíkszentmihályi polgármester
sítéssel pedig elértük, hogy mára védelmi törvény elfogadtatását. A köszönetet mondott a XVI. kerücsaknem egység van a magyar parla- KDNP-s képviselő örömtelinek ne- letnek, hogy segített a tavalyi nagy
menti pártok között a határon túliak vezte, hogy 2020-at a Nemzeti Ös�- székelyföldi árvíz utáni helyreállítászavazati jogát illetően”.
szetartozás Évének nyilváníthatja az sában. Elmondta azt is, hogy ők abA KDNP-s képviselő azt mond- Országgyűlés.
ban támogatják tizenhárom éve testta, „a mostani brüsszeli vezetés inKovács Péter XVI. kerületi polgár- vérvárosukat, hogy az onnan érkezők
kább foglalkozik a bevándorlókkal, mester elmondta: arra bíztat minden- fel tudjanak töltődni a csíksomlyói
inkább költi a pénzt a migránsokra, kit, hogy saját lehetőségeivel segítse pünkösdi búcsúban.
Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

– Folytatás a 13. oldalon –

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Róna Tamás főrabbi kapta idén a Scheiber Sándor-díjat
ségességük. Kitért
arra: Róna Tamást
köszönet illeti azért
a munkáért, amit az
ifjúság neveléséért
és a keresztény-zsidó
párbeszédért
végzett.
Hozzátette:
az
egyházi és politikai
vezetők, ha olykor
vitáznak is egymásSoltész Miklós (balra) átadja a díjat Róna Tamásnak sal, abban mindig
egyetértenek, hogy
Róna Tamás főrabbi, az Országos a „vallási közösségeket megtartva
Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR- és a zsidó-keresztény párbeszédet
ZSE) tanszékvezető tanára kapta folytatva lehet csak továbbmenni” –
idén a Scheiber Sándor-díjat. Az el- fogalmazott a kereszténydemokrata
ismerést Soltész Miklós, a Minisz- politikus.
terelnökség egyházi és nemzetiségi
Az államtitkár szerint akik megkapcsolatokért felelős államtitkára próbálják eltörölni a hagyományokat,
és Fürjes Zoltán helyettes államtitkár nem értették meg, hogy a hagyomáadta át március 20-án Budapesten.
nyok megőrzik az embert és a köSoltész Miklós köszöntőjében zösségeket, megőrzik a magyarságot
kiemelte: a díj névadóját és a díja- és Európát. Azt is mondta: amikor
zottat összeköti a minden megnyil- a világban nő az antiszemitizmus,
vánulásukban tetten érhető ember- erősödnek a zsidó és keresztény kö-

zösségek elleni támadások, akkor az
egyházi és állami vezetők kötelessége, hogy felemeljék szavukat és tegyenek is ellene. Hozzátette: a vallási
közösségek melletti kiállás része az
is, ha nyíltan megvallják hitüket.
Darvas István főrabbi, az ORZSE
főtitkára a díjazottat méltatva elmondta: Róna Tamás hagyománytisztelő és a hagyományt átadó családba született, a zsidó hagyományok
iránti elkötelezettségét otthonról
hozta magával. Kiemelten fontosnak
tartja a formális és informális keretek
között végzett oktató-nevelő munkát.
Ezért elvégezte a Rabbiképző Egyetemen a judaisztika-tanári szakot.
Róna Tamást 2005-ben avatták rabbivá. Tíz éve hozta létre Kiskunhalason a nyári zsidó családi tábort, amely
azóta országos hírű lett. Munkásságának fontos része a már háromkötetes
hittankönyve. A Keresztény-Zsidó
Tanács felkérésére állította össze A
magyarországi zsidóság története
című, középiskolásoknak szóló tankönyvét – hangzott el.

Róna Tamás a 2000-es évek
elejétől tart előadásokat a keresztény-zsidó párbeszédről, tagja a Keresztény-Zsidó Tanácsnak és a Keresztény-Zsidó Társaságnak – tette
hozzá Darvas István.
Az 1995-ben alapított, évente
odaítélt Scheiber Sándor-díjat azok
kaphatják meg, akik a hebraisztika,
judaisztika, zsidó vallás és az oktatás, valamint a zsidó és nem zsidó
emberek közötti párbeszéd és tolerancia előmozdításáért – a magyar
kultúra szolgálatában – kimagasló
munkát végeztek.
Scheiber Sándor (1913-1985) a
nyelvtudományok nagydoktora, a
Magyar Izraeliták Országos Rabbitestületének elnöke és 1950-től
az Országos Rabbiképző Intézet
igazgatója volt. Kutatói munkássága során héber kéziratokkal, az
úgynevezett geniza-kutatással foglalkozott, és a Magyar Tudományos
Akadémia tulajdonában lévő dokumentumok teljes feldolgozására
vállalkozott.
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Semjén Zsolt: Az RMDSZ és a Fidesz–KDNP szövetségét
az erdélyi magyar választók kényszerítették ki
Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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 –

Semjén Zsolt szerint teljes a bizalmi együttműködés Orbán Viktor és Kelemen Hunor RMDSZ-elnök között, de az RMDSZ és a Fidesz–KDNP szövetségéről nem a politikusok állapodtak meg: ezt az erdélyi magyar választók kényszerítették ki.

ében, 41 tartózkodás mellett
ta jóvá a Ház. Igennel az előterők mellett a Fidesz és a Jobbik
iselői szavaztak, a szocialisták,
MP-sek és a függetlenek többtartózkodott, az egy nem szavaa szintén független Fodor
oradta 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 –

zetszennyezés ellen is védekezni kell

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

t napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a keyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
je a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a

és, a teremszámára ez
tt világ vé, a fejlődés
arról, hogy
endjét, törnk bízott érPéter rövid
ennek a vie kell azok-

úl ott van az
. „Az ember,
világot” – foyezés okozta
, a szellemi,
apunk olyan

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

HAZÁNK – MTI

A magyar kormány miniszterelnök-helyettese a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ)
kongresszusán mondott köszöntőjében beszélt erről február 22-én
Kolozsvárott. Kijelentette: azok az
erdélyi magyarok kényszerítették ki
a magyarországi kormánypártok és
az RMDSZ együttműködését, akik
nagy többségben szavaznak a romániai választásokon az RMDSZ-re, a
magyarországi választásokon pedig
a Fidesz-KDNP-re.

Kijelentette: „Semmi nem fogadható el, ami gyengíti az RMDSZ-t”,
mert ha a szövetség meggyengülne,
véget érne az erős magyar érdekképviselet az erdélyi önkormányzatokban és a bukaresti parlamentben. Úgy
vélte: az RMDSZ-re a román-magyar
kapcsolatok területén is szerep hárul.
Hozzáfűzte: amikor Románia és Magyarország együttműködött, az segítette a brüsszeli források lehívását.
Semjén Zsolt a kongresszuson
jelen levő román politikusokhoz
szólva kijelentette: az RMDSZ és
Magyarország soha nem kért olyan

kisebbségi jogokat, amelyekre nincsen számos példa az EU-ban. „Ha
elfogadnánk, hogy vannak olyan
jogok, amik járnak másnak, de nem
járnak az erdélyi magyarságnak,
azt fogadnánk el, hogy kevesebbek,
alávalóbbak vagyunk más népeknél.
Ha másoknak jár, nekünk is jár, ha
másoknak szabad, nekünk is szabad.
Annak a megértését kérjük, hogy
amit kérünk, az nem extremitás,
hanem normalitás” – fogalmazott a
miniszterelnök-helyettes.
Semjén Zsolt kijelentette: a magyarországi románság akkor énekli

RMDSZ-kongresszus: Az EU-s együttműködésről
írtak alá Kárpát-medencei Nyilatkozatot
Nyilatkozatot írt alá Kolozsvárott az
Európai Unióban való közös néppárti fellépésről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és a Kárpát-medencei magyar szervezetek vezetői.
Ebben az aláírók vállalták, hogy
a Kárpát-medencében élő valamennyi magyar közösség érdekében együttes erővel lépnek fel
az Európai Unióban. Elkötelezték
magukat az őshonos kisebbségek
védelmében végzett munka folytatása mellett. Kijelentették: céljuk
egy európai kisebbségvédelmi törvény elfogadtatása. Rögzítették:
azért küzdenek, hogy a magyar
embereknek a szülőföldjükön az
otthonmaradáshoz megfelelő életkörülményeket biztosítsanak. Azért

dolgoznak, hogy az Európai Unió
segítse ezt a folyamatot, a támogatások nőjenek, ne csökkenjenek.
„Jövőnket egy erős Európában
képzeljük el, amely képes megvédeni határait, kultúráját, polgárait.
Ezért össze kell fognunk, és együttes erővel kell képviselnünk a magyar nemzetet az Európai Unióban
is. Tisztelettel kérjük a magyarokat
a Kárpát-medence minden szegletében, hogy erősítsék a magyar
összefogást, vegyenek részt a májusi európai parlamenti választásokon!” – áll a nyilatkozatban, melyet
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) elnöke, Pásztor István,

a Vajdasági Magyar Szövetség
(VMSZ) elnöke, Menyhárt József,
a felvidéki Magyar Közösség Pártja
(MKP) elnöke, valamint Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke írt alá.
Semjén Zsolt az ünnepi ceremónián Európa helyzetét azzal jellemezte, hogy szerinte Franciaországban
az utolsó olyan generáció él, amelyik
még francia életet élhet a hazájában.
Közép-Európa országainak azonban
még esélye van arra, hogy megőrizzék identitásukat, és a keresztény
civilizációt. Hozzátette: ezért kell
minél több képviselőt juttatni az Európai Parlamentbe, és a nemzeti és
keresztény értékeket megvédeni.

a román himnuszt, és akkor teszi ki
a román zászlót az épületeire, amikor akarja. A jelképek szabad használatát kéri az erdélyi magyarság is.
Kijelentette: Magyarország rendezte
a viszonyát Szerbiával, a V4-ek között kiválóan együttműködik Szlovákiával, és készen áll arra is, hogy
Romániával együttműködjön. Hozzátette: az együttműködés hiánya
nem a magyar félen múlik.
A Fidesz üzenetét közvetítő Kocsis
Máté frakcióvezető a közelgő EP-választás fontosságára hívta fel a figyelmet
köszöntésében. Kijelentette: közös feladat rávenni Brüsszelt, hogy döntsön az
őshonos kisebbségek védelméről. Hozzátette: majdani EP-képviselőik szót
fognak emelni a jogsértések ellen is.
„Számunkra nem elfogadható az,
hogy bárhol betiltsanak magyar szimbólumokat, nem elfogadható az, hogy
ártatlanul börtönbe zárjanak magyarokat, és nem elfogadható az sem,
hogy visszaállamosítsanak magyar
magán- és közösségi, illetve egyházi
tulajdonokat” – fogalmazott.
Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) üzenetét
közvetítő Vincze Loránt elnök kijelentette: a hetven éves páneurópai
szervezet soha nem állt olyan közel
ahhoz, hogy európai szinten rendezze az őshonos kisebbségek ügyét,
mint most, és éppen az RMDSZ indította el a Minority SafePack európai polgári kezdeményezést.
A kongresszust a vajdasági, felvidéki, kárpátaljai és horvátországi
magyarok érdekvédelmi szervezeteinek a vezetői is köszöntötték.
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A segítséget vigyük oda, ahol szükséges,
ne a bajt hozzuk Európába!
S-JÚNIUS

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

Beszélgetés Hölvényi György EP-képviselővel
FORRÁS:MTI

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

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

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

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

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

A KDNP európai parlamenti képviselője a közelmúltban – Azbej Tristannal, az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkárral, Böjte Csaba ferenlelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is Hölvényi
védekezni kell Györgyöt.
ces és Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetesekkel – Kongóba és Kenyába látogatott. Az afrikai út tapasztalatairól ésAeredményeiről
kérdeztük
– Folytatás a 13. oldalon –

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

A magyar delegáció Afrikában (a bal oldali képen) és Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője (a jobb oldali fotón)
KDNP.HU

– Többször járt már Afrikában, de
blogbejegyzése szerint ez a látogatás különleges volt. Miért?
– Afrikába magyar politikusként
menni mindig egy új felfedezés.
Újabb és újabb lehetőségeket látunk az
együttműködésre, a segítségnyújtásra.
Egy posztkommunista, részben segélyezett államból egy segélyező, együttműködni akaró országgá váltunk, és
nekünk adatik meg a lehetőség, hogy
segítsünk az embereknek. Ez egy jó és
felelősségteljes helyzet. A felfedezés
tehát ilyen értelemben újszerű.
A látogatásnak van előzménye,
Sajgó Szabolcs jezsuita és Böjte
Csaba ferences szerzetesekkel háromszor jártunk a Közel-Keleten,
Szíriában, Irakban és Egyiptomban. A közös „vándorlásunknak”
ez újabb állomása volt. Nagy örömünkre csatlakozott hozzánk Azbej Tristan államtitkár – a Miniszterelnökség Üldözött Keresztények
Megsegítéséért és a Hungary Helps
Program Megvalósításáért Felelős
Államtitkárságának vezetője –, és

együtt dolgozhattunk ezen a nagyon
nehéz terepen.
Az utazásnak külön aktualitást
adott, hogy a magyar kormány Hardi
Richárd Kongóban dolgozó szemorvos munkájához és egy klinika építéséhez 320 millió forintos támogatást nyújtott, és ennek az ünnepélyes
aláírására és alapkő letételére is sor
került.
Kongó hatalmas ország, egyik
végéből a másikba eljutni nagyságrendileg akkora távolság, mint Madridból Moszkvába menni. Sok elvi
lehetőség, de a gyakorlatban rengeteg akadály van. Csak helyi és nagy
helyismerettel rendelkező partnerrel
lehet együtt dolgozni, ezért is mentünk Hardi Richárdhoz, aki elképzelhetetlenül nehéz körülmények között
végzi a munkáját már 22 éve.
Kenyában más a helyzet. Ott Azbej Tristan államtitkár úrral és helyi egyházi vezetőkkel különböző,
az Egyház szociális tanítása alapján
működő, mindenki számára igénybe
vehető intézményekben jártunk. Például a jezsuiták a legszegényebbek
számára iskolát tartanak fent, egy

másik szerzetesrend igazi „kemény”
fiúknak kitalált oktatási intézményt
működtet, vidéken egészségügyi és
oktatási projekteket látogattunk meg.
A Hungary Helps különböző üldözött és szükséget szenvedő keresztények felé fordulása nem csak magyar,
hanem európai feladat is. Kettős szerepben vagyok, mikor egy ilyen látogatásra megyek. A segélyezés és a
fejlesztés összefüggő, de mégis két
külön terület, de mindennek alapja
az oktatás. A döntés, hogy Magyarország miben tud segíteni, később

születik meg, de nagyon sok konkrét
lehetőséget láttunk arra, hogy a segítséget elvigyük oda, ahol szükséges:
ajánljuk fel az együttműködést és ne
a bajt hozzuk Európába.
– Tapasztalatai alapján mire volna helyben a legnagyobb szükség?
Lesz-e erőforrás és esetleg nemzetközi összefogás ezeknek megoldására?
– Az elvi lehetőségek száma szinte végtelen. A leglényegesebb, ha
fejlesztésről beszélünk – amint már
az előbb is mondtam –, az iskola, az
oktatás, és ebből fakadóan a mun-

Nélkülözés a gyémántbányák árnyékában
„Gyönyörű, de európai ember számára elképzelhetetlenül egyszerű
falvak sokaságán haladunk keresztül. Célunk egy folyómenti vízierőmű meglátogatása. A »belgák«
építették 1953-ban. Nagyon el van
öregedve, csak pár turbina működik. De meddig? Ez az egyik
oka, hogy nincs áram a kétmilliós
Mbuji-Mayiban. Nem nagyon ért-

jük, hogy a környező gyémántbányákból hogy nem jut az embereknek semmi. A falvakban se víz, se
villany. Asszonyok sokasága megy
az út mentén, fejükön vízzel teli
vödrökkel, kannákkal. Férfit egyet
sem látunk. Ősi állapotok pár motorbiciklivel kiegészítve” – írta blogjában személyes tapasztalatairól
Hölvényi György.
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Kormány, párt, frakció
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Parkoló volt,
közösségi
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Felelősek vagyunk a

társadalom szükséges
kahelyteremtés. rendezett
Ezekhez
alakításáért
például a megfelelő egészségügyi
elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
körülmények fejlesztése,
az infrastruktúra, a tiszta, vezetékes vízhez
való hozzájutás, az úthálózat fejlesztése, amelyek mind hosszútávú
programok, és messze túlmutatnak
a magyar humanitárius segítségnyújtás határain.
Megjelent Ferencaz Európai
– Milyen a megítélése
pápa Laudato si´
Parlamentben akezdetű
magyar
enciklikája kormány
támogatási
politikájának? Értékezetszennyezés
ellen is védekezni kell
lik-e, illetve követik-e a jó példát?
– Az Európai Unió ma az európai
polgárok pénzéből a világon a legnagyobb segélyező. A probléma ott
van, hogy az összeghez képest ezek
hatásfoka nagyon alacsony, mert a
posztkolonialista érdekekhez kötődő
támogatási rendszerhez és nem a mai
valósághoz igazodik. Egy konkrét
példa: az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága tagjaként rendszeres
csatát vívok a segélyezés, a fejlesztés
és a migráció közötti összefüggésekről, mert a politikai baloldal a fejlesztéspolitikát függetleníteni akarja
a migrációtól. Ez abszurdum. Politikai ideológiát csináltak belőle. Nagy
pénzek kis hatásfokkal egy régi
szisztéma alapján kerülnek elosztásra és ezért nem elég hatékonyak. Ezt
fölfedezve – és ebben nem vagyunk
egyedül – a valós, helyben való segítségre helyezzük a hangsúlyt. Pár
évvel ezelőtt ez még egy szélsőséges
gondolatnak számított, de az elmúlt
napokban már Angela Merkel is hasonló szellemben nyilatkozott.
Úgy gondolom tehát, hogy ezt az
irányt kell továbbra is vinni, és bízom benne, hogy lehet érdemi változást elérni. Mint például abban
is, hogy az egyházi szervezeteknek
megfelelő hozzáférése legyen az uniós alapokhoz, mert ez korábban egy
teljesen félreértett világnézeti semlegességre hivatkozva nem történt
meg. Ezek az utazások is ezt segítik,
ezekről beszámolok képviselőtársaimnak, bizottsági társaimnak is,
lépésről lépésre haladunk előre. Ös�szefoglalva tehát azt lehet mondani,
hogy az Európai Unió egy nagy segélyező, de ez sem hatékonyságában,
sem irányában nem megfelelő. Azért
vagyunk uniós tagok, hogy ezen változtassunk!
– Látható-e, hogy helyben is kialakul az a képzett réteg, aki jól
ismeri a helyi problémákat, és innovatív módon elkezdi lefaragni a
hátrányokat?
– Őszintén szólva nem tudom,
csak azt, hogy mindent meg kell
tenni azért, hogy önálló, döntéseket
felvállalni tudó szervezetek és azok
képviselői minél nagyobb befolyást
szerezzenek, és az a posztkolonialista felfogás, hogy mindig más felelős
azért, hogy én hogy vagyok, megszűnjön. Ezt mi pontosan ismerjük
az elmúlt évtizedekből Magyarország esetében.
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

ében, 41 tartózkodás mellett
ta jóvá a Ház. Igennel az előterők mellett a Fidesz és a Jobbik
iselői szavaztak, a szocialisták,
MP-sek és a függetlenek többtartózkodott, az egy nem szavaa szintén független Fodor
oradta le.

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

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

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

t napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a keyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
je a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a

és, a teremszámára ez
tt világ vé, a fejlődés
arról, hogy
endjét, törnk bízott érPéter rövid
ennek a vie kell azok-

úl ott van az
. „Az ember,
világot” – foyezés okozta
, a szellemi,
apunk 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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Magyarország az üldözött keresztények hangja kíván lenni
Juhász Hajnalka a Hungary Helpsről tárgyalt New Yorkban

A miniszteri biztos New Yorkban tárgyalt, melynek során ismertette a magyar kormány közel-keleti és afrikai
humanitárius erőfeszítéseit és a Hungary Helps program eredményeit, melyet komoly elismerés fogadott.
KDNP.HU

Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője, Magyarország humanitárius segítségnyújtása nemzetközi
kapcsolataiért felelős miniszteri biztosa amerikai látogatása során New
Yorkban találkozott Antoine Camillerivel, a Szentszék külkapcsolati
miniszterhelyettesével és Courtney
Nemroffal, az ENSZ Gazdasági és
Szociális Tanácsának ügyvivőjével.
A találkozó során bemutatta a magyar kormány Hungary Helps keretében tett erőfeszítéseit, melyet az
üldözött keresztények szülőföldön
maradásának segítése és a migráció Amerikai látogatása másnapján Juhász Hajnalka Samuel Brownbeck
helyben való kezelése érdekében tett a amerikai szenátor és Ignatius Kaigama nigériai püspök társaságában
Közel-Keleten. Ezt a tárgyalópartne- mondott beszédet az ENSZ Gazdasági és Szociális Ügyek Tanácsában
rek nagy elismeréssel fogadták.
Az amerikai látogatás másnapján tartott az ENSZ Gazdasági és Szo- diszkrimináció sújt, különösen a Köminiszteri biztos asszony – többek ciális Ügyek Tanácsában. Beszéde zel-Keleten. A cél, hogy a hazánkban
hozott Samuel Brownbeck amerikai során bemutatta a Hungary Helps megszerzett tudásukkal visszatérve
szenátor és Ignatius Kaigama nigé- egyedülálló humanitárius segítség- segíthessék a közösségek újraépítériai püspök társaságában – beszédet nyújtását, felvázolta a programot, sét és helyben maradásuk feltételeivalamint beszámolt nek megteremtését.
az ennek megvaNagy érdeklődés övezte a iraki és
lósítására létrejött, szíriai humanitárius programokat,
üldözött
kereszté- különösen ezek helyben maradásra
nyek megsegítéséért gyakorolt hatékony és kézzelfogfelelős államtitkár- ható eredményeit. Miniszteri bizság működéséről – tos asszony felhívta a figyelmet a
amely egyedülálló humanitárius
segítségnyújtásban
Európában –, és az komoly szerepet játszó nemzetköaktuális projektekről zi szervezetek, így különösen az
mind a Közel-Kele- ENSZ és az Európa Tanács hatékoten, mind Afrikában. nyabb együttműködésére, a kölcsöA miniszteri biztos nös tájékoztatás mint kapcsolódási
asszony hangsúlyoz- pont fontosságára. Kiemelte, hogy
ta, hogy Magyaror- az Európa Tanács Parlamenti Közszág hangja kíván gyűlésének tagjaként beadott egy
lenni az üldözött kezdeményezést az üldözött kereszkeresztényeknek a tények közel-keleti helyzete kapcsán
világban, és bátorí- – különös tekintettel az őket érő
tani szeretne min- terrortámadások emelkedő számára.
den olyan országot, Ez kifejezetten sújtja a gyermekeket
amely értékrendje és nőket mint a legsérülékenyebb
alapján szövetségese csoportokat. Ez a Közel-Kelet jölehet ennek a mis�- vőbeni teljes etnikai átrendeződésésziónak és annak a hez vezethet, amely további komoly
reális perspektívá- migrációs hullámokat indíthat meg
nak, amely valódi Európa felé – Juhász Hajnalka ezért
kereszténydemokra- is kérte a kezdeményezés minél
ta válasz a migrációs szélesebb nemzetközi támogatását.
válságban.
Miniszteri biztos asszony Szent II.
A miniszteri biztos János Pál pápa szavaival zárta beasszony bemutatta a szédét, amely szerint „a béke feltészintén egyedülálló tele a fejlődés és az ebben való elköösztöndíjprogramot, telezettség”.
amely az üldözött
Brownbeck szenátor elismerőkeresztény fiatalok- en nyilatkozott a magyar kormány
nak továbbtanulási rendkívüli erőfeszítéseiről a Kölehetőséget biztosít zel-Keleten, megköszönte humaniazon diákok eseté- tárius segítségnyújtását és jelenlétét,
Juhász Hajnalka a magyar nemzeti lobogóval a New
ben, akiket keresz- valamint méltatta egyedülálló progYork-i ENSZ Palotában
tény vallásuk miatt ramját, a Hungary Helpset.
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Semjén Zsolt a KDNP szegedi bankettjének vendége volt
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A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

A KDNP szegedi szervezete közel három
évtizede minden év márciusában bankettel
emlékezik a 48-49-es hősök helytállására.
Ez alkalommal Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a párt elnöke volt a Csongrád
megyei kereszténydemokraták vendége.
Megjelent Ferenc
Miklós Péter megyei önkormányzati
képpápa Laudato si´
viselő és Kalmár Ferenc miniszteri
biztos
kezdetű enciklikája
köszöntötte
a megjelenteket.
A lelki-szellemi
környezetszennyezés
ellen is védekezni kell Szaplonczay
Miklós görög katolikus esperes-parochus
imáját követően Semjén Zsolt Haág ZalánKovács Kálmán, a KDNP országos elnökségi tagja, Farkas László, a KDNP fegyelmi és etikai bizottságának elnöke,
nal, a KDNP szegedi elnök-frakcióvezetőHaág Zalán, a KDNP szegedi elnöke, közgyűlési frakcióvezető, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke, jével beszélgetett aktuális közéleti-politikai
Kalmár Ferenc, a KDNP Csongrád megyei elnöke és Miklós Péter megyei önkormányzati képviselő
kérdésekről.
FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

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

Izgalmas vállalkozásfejlesztési fórum

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 –

Budapest Nő címmel rendezett Budapesti Vállalkozásfejlesztési Fórumot Startup Budapest Tavasz rendezvénysorozatának keretében a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) 2019. március 6-án a Bálnában.
KDNP.HU – MTI

Bagdy Gábor (KDNP), Budapest
főpolgármester-helyettese megnyitó
beszédében elmondta, hogy a közelmúltban Budapest csaknem 30
európai város közül bejutott az 5
legjobb közé és továbbra is versenyben van a Webit Fesztivál, Európa
egyik legrangosabb webtechnológiai eseményének megrendezésére kiírt pályázatban. Budapest az elmúlt
hónapokban minden innovációval
foglalkozó városlistán az élre tört.
Fővárosunk tavaly elnyerte az unióban megszerezhető legrangosabb
elismerést, a Startup Europe díjat a
startupok számára legjobb közigazgatás kategóriában.
„Egy friss brit elemzés szerint
Budapest Európában a legjobb város a startup vállalkozások indításához” – tette hozzá Szalai Piroska,
a Budapesti Vállalkozásfejlesztési
Közalapítvány (BVK) kuratóriumi
elnöke.

Bagdy Gábor (jobbján Szalai Piroska, balján Győri Enikő) a díjazottakkal
A rendezvényen átadták a BVK 8.
és 9. Be Smart versenyének Női startupper különdíjait. Hegedűs Éva, a
Gránit Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója négy díjazott, a BankZee, az e-Fásli, a Parashout és a Younicorn számá-

ra Platinum Mastercard bankkártyát
ajándékozott.
„Ez egy remek kezdeményezés, a sikeres női vállalkozások elismerése hozzájárul ahhoz, hogy a nők higgyenek magukban, s merjenek belevágni saját üzlet

építésébe” – fogalmazott Győri Enikő,
Magyarország madridi nagykövete.
A BVK Startup Budapest Tavasz
rendezvénysorozatának
fővédnöke
Tarlós István, Budapest főváros főpolgármestere volt.

Hazánk, a nagy család – Demográfiai konferencia Baján
HAZÁNK

A bajai városháza adott otthont március 8-án a VI. alkalommal megrendezett, Hazánk, a nagy család című
Demográfiai és Egészségpolitikai
Konferenciának.
A tudományos ülést Bártfai György,
a Diczfalusy Alapítvány elnöke és Mák
Kornél kecskeméti alpolgármester, a
KDNP Bács-Kiskun megyei elnöke
kezdeményezésére Zöld Lászlóné tanácsnok-önkormányzati képviselő, a
KDNP helyi elnöke és megyei szervezője koordinálásával Baja Város
Önkormányzata szervezte meg. A
résztvevőket Zsigó Róbert államtitkár,
országgyűlési képviselő és Fercsák Róbert bajai polgármester is köszöntötte.

Mészáros János, a Kecskeméti Megyei Kórház koordinációs főigazgatója előadásában arról beszélt, hogy ma
Magyarországon az első gyermeküket
szülő nők felénél az életkor meghaladja a 30 évet. Ez felborítja a generációk közötti nagyszülő-szülő-gyermek
kapcsolatokat. Ezen folyamatok megértése pedig elengedhetetlen a családvédelmi, pozitív törekvések sikerre
vitele érdekében.
A Magyar Kórházszövetség elnöke,
Svébis Mihály is a kormányzati intézkedések fontosságát emelte ki, amelyek elősegíthetik a szülés élménnyé
válását és újabb gyermekek megszületését.
A Felső-Bácska demográfiai változásait és várható tendenciáit mutatta

be Tóth Gábor, a Bajai Szent Rókus
Kórház főigazgatója az elmúlt évek
kórházfejlesztéseinek tükrében.
Európa neveléskultúrájának mai
valóságával, annak hiányával és a népességcsökkenés fő okával, a sérült
nevelés következményeivel foglalkozott Kozma Gábor, a Gál Ferenc Főiskola rektora. A szakember az iskolai
nevelés minőségének javítása mellett
a keresztény alapokat megerősítő családmodell szerepét hangsúlyozta.
Fekete Szabolcs esperes-plébános a
teremtés, család, egyház és társadalom
szerves egymásra épüléséről értekezett.
A reproduktív egészségvédelemről beszélt Párducz László, a Magyar
Család- és Nővédelmi Tudományos
Társaság elnöke, aki a szakmai cso-

portok közötti együttműködést elengedhetetlennek tartja.
Egy több évig tartó, személyes beszélgetéssorozat tapasztalatait osztotta meg
a jelenlévőkkel a Gemenci Csillagvirág
Nagycsaládos Egyesület elnöke. Kovács
Attiláné elmondta, a kedvezőbb anyagi
helyzet mellett fiataljaink mégsem gondolkodnak több gyermekben; a mi felelősségünk pedig az, hogy legalább saját
gyermekeink számára biztosítsuk a bátor elköteleződés lehetőségét.
A nagy érdeklődésre számot tartó
konferencia zárásaként az állami és
egyházi szereplők gyermek- és családvédelmi együttműködését mutatta be Nagy Gábor Dániel, a Szegedi
Tudományegyetem Vallástudományi
Tanszékének docense.

H AZÁNK
AZÁN
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Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Surján László:

Keresztes Sándor centenáriumára

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 –

1919. március 9-én a kalotaszegi Magyarókerekén megszületett Keresztes Károly
és Fazakas Erzsébet hatodik gyermeke,
Sándor. A XX. század hullámverései a
Megjelent Ferenc
nagy szegénységben
felnőtt fiatalt hol
pápa Laudato si´
ide, hol oda csapták.
Csak két végponkezdetű enciklikája
totellenemlítek:
volt harisnyakötő és fűtő, de
zetszennyezés
is védekezni kell
volt országgyűlési képviselő és vatikáni
nagykövet. Őt is, mint nemzedéke legjobbjait, két oldalról szorongatták: a barna és a vörös terror egyaránt ellenségnek
tekintette. A nyilasok a Margit körúti
katonai fogházba vitték, míg Rákosiék
alatt rendőri felügyelet alatt volt, Kádárék pedig internálták. Mindeközben
nyolc gyermeket nevelt fel, és nem szűnt
meg reménykedni, hogy Magyarországon egyszer ismét tér nyílik a keresztény
politizálás számára.
Egész életét meghatározta, hogy egyetemista korában kapcsolatba került Márton Áronnal. Egyetemi évei alatt aktív
közéleti tevékenységet folytatott, s mint
nagyon szegény család gyermeke, ismerte a szükséget. Tapasztalat fejlesztette a
szociális kérdések iránti érzékenységét.
Részt vett a KALOT és az EMSZO erdélyi szerveztének létrehozásában. Márton Áron hatása nem szűnt meg akkor
sem, amikor 1944-ben felesége szüleihez, Budafokra költöztek. Részt vett az
ellenállásban, ezért lépett fel ellene a
nyilas Számokérőszék. Az adott helyzet
borzalmaiból egész életében kereste a kibontakozást és töretlenül hitte, hogy az
be is következik. Kapcsolatokat épített és
reménykedett. Amikor a szétesőben lévő
Kádár-világ már lehetővé tette, megalakította a Márton Áron Társaságot. A
Rómában megjelenő Katolikus Szemle számára 1989-ben interjút adott, ami
Márton Áron szellemi öröksége címmel
jelent meg. Az interjúból kiviláglik Keresztes Sándor gondolkodásának két jellegzetességre. Az egyik a már említett
Márton Áron-hatás. Nem mondta ki, de
ha a püspök neve szóbekerült, szentnek
kijáró áhítattal beszélt róla. Érezhető
volt, hogy ez életének meghatározó élménye. Így vallott erről: „Márton Áron
karizmatikus egyéniség volt, ezt túlzás
nélkül állíthatjuk; aki csak egyszer is
találkozhatott vele, életre szóló élményként őrzi ennek emlékét. Még a tőle egészen idegen szellemiségű embereket is
megragadta.”
Ehhez az utóbbi mondathoz kapcsolódik az a másik jellegzetesség, ami őt
jellemezte: végtelen, mondhatni naiv
bizakodás, ami az emberekben a jót
kereste és annak kibontakozásában reménykedett. Ismét idézek a Katolikus
Szemléből: „Ismerve körülményeinket,
nem nehéz megérteni, hogy Márton Áron
példája a hatalom számára nem volt kívánatos. Most azonban, amikor a hatalom
felismerte és elismeri az egyházak nemzetfenntartó szerepét, vállalva a határainkon kívül élő magyarság sorsa iránti

ében, 41 tartózkodás mellett
ta jóvá a Ház. Igennel az előterők mellett a Fidesz és a Jobbik
iselői szavaztak, a szocialisták,
MP-sek és a függetlenek többtartózkodott, az egy nem szavaa szintén független Fodor
oradta 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.

t napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a keyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
je a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a

és, a teremszámára ez
tt világ vé, a fejlődés
arról, hogy
endjét, törnk bízott érPéter rövid
ennek a vie kell azok-

úl ott van az
. „Az ember,
világot” – foyezés okozta
, a szellemi,
apunk 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 –

felelősséget, érthető módon mindjárt előtérbe került személyének, életművének
szélesebb körben való megismertetése és
értékelése.” 1989 elején vagyunk, utólag
aligha írhatjuk alá, hogy az akkori hatalom fel- és elismerte volna az egyházak
nemzetfenntartó szerepét és törődött
volna a határon túliakkal. Sokkal inkább
arról volt szó, hogy az érintettek minden
szalmaszálba belekapaszkodtak. De ezt
a reménykedésből fakadó hiszékenységet nem róhatjuk fel egy hetvenéves
embernek, aki a változást remélte egész
életében, s amikor bekövetkezett, nem a
gyanakvás jellemezte, hanem a nyitottság.
Nagy érdeme, hogy újraindította a
kereszténydemokrata politizálást. Már
1956-ban is azon az alapon állt, hogy a
Barankovics-féle Demokrata Néppárt
(DNP) nem szűnt meg, csak működését
szüneteltette. Mihelics Viddel bejelentette Nagy Imrének, hogy újraindítják
a Demokrata Néppártot. 1989-ben is ez
történt, így a KDNP az egyetlen történelmi párt a mai politikai térképen. Noha
Ugrin Józseffel és Matheovits Ferenccel
úgy vélték helyesnek, hogy a párt eredeti
nevét kell használni – azaz a DNP legyen
ismét Kereszténydemokrata Néppárt –,
ugyanakkor világosan megfogalmazta,
hogy a KDNP nem egyházi és nem is felekezeti párt. Márton Áronnal és a II. Vatikáni Zsinattal vallotta, hogy az Egyház
nem folytathat pártpolitikát. Fontosnak
tartotta, hogy pártja, amelynek az újraindulás után elnöke lett, ne legyen felekezeti párt sem. Ő maga és a párt legtöbb
vezetője katolikus volt, de tudta, hogy a
protestantizmus is jelentősen hozzájárult
a keresztény társadalmi tanításhoz, szorgalmazta, hogy felekezeti szempontból a
pártnak több lábon kell állnia.
Élete utolsó időszakában sok keserűség érte. A vatikáni nagykövetséget
száműzetésként élte meg, később pedig
nem tudott egyetérteni a párt középpárti jellegének feladásával, a jobbra, majd
balra csapódással. Később a feltupírozott
és méltatlan ügynökvád ellen kellett tiltakoznia. Ezután a politikai életben már
nem vett részt.
Nélküle a KDNP nem jöhetett volna
létre, illetve a mai magyar kereszténydemokrácia nem kapcsolódhatott volna össze idejekorán a Barankovics-hagyománnyal. Születésének századik
évfordulóján tisztelettel hajtunk fejet egy
sokat szenvedett nemzedék sokat szenvedett képviselője előtt, aki hosszú életében a tisztesség és a szolgálat útját járta.

A száz esztendeje született Keresztes
Sándor a Kereszténydemokrata Néppárt
1989-es újjászervezésekor a párt első
elnöke lett. Az elnöki poszton 1990-ben
cikkünk szerzője követte őt
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Az égi frakcióba lépett az utolsó
Barankovics-párti képviselő
Majd egy évszázadot magába foglaló életút végen a Barankovicspárt utolsó képviselője, Mézes Miklós is átlepett az égi frakcióba.
A magyarországi kereszténydemokrácia nagy alakja távozott
közülünk, halálával egy hitéhez, hazájához az emigrációban,
Kanadában is mindenkor hűséges, a rábízottakért felelősséget
viselő politikustól, közéleti embertől veszünk búcsút.
Emlékét tisztelettel megőrizzük, lelkét a Mindenható Isten
irgalmába ajánljuk.
A Kereszténydemokrata Néppárt nevében
Semjén Zsolt elnök

Mézes Miklós
1920 - 2019

Édesapja 30 kat. holdon gazdálkodott. Elemi iskolába szülőfalujában
járt, majd Szombathelyen kétéves mezőgazdasági szakiskolát végzett, a családi gazdaságban dolgozott.
Tizenévesen kezdett el érdeklődni a katolikus szociális mozgalmak iránt. 1938-ban tagja lett a Katolikus Legényegyletek Országos Testületének, két évvel később kinevezték a Magyar Dolgozók
Országos Hivatásszervezet agrárosztályának országos titkárává.
1940-ben elvégezte a KALOT érdi népfőiskoláján a faluvezető-képző tanfolyamot. 1942-ben társaival együtt kezdeményezte a később
megszakításokkal működő egyházasfalui Széchenyi Népfőiskola
megalakítását. Részt vett a Hangya Szövetkezet zsirai vezetőségének
munkájában is. Huszonkettedik születésnapja után megkapta katonai
behívóját, előbb Kőszegen szolgált, majd Körmenden elvégzett egy
távbeszélő- és századrádiós tanfolyamot. 1944 júniusában került ki a
szovjet frontra, 1945. június 17-én távbeszélő szakaszparancsnok-helyettesként szerelték le.
Hazatérése után gazdaságuk rendbetétele mellett újból bekapcsolódott a politikai életbe. Szervezte és irányította a KALOT-népfőiskolákat. Belépett a Független Kisgazdapártba, az 1945. novemberi 4-i
nemzetgyűlési választásokon Győr-Moson és Sopron vármegyében
kisgazdapárti képviselőjelölt volt, de nem lett tagja a törvényhozásnak, ugyanakkor beválasztották Sopron vármegye törvényhatósági
bizottságába. 1947 februárjában, Kovács Béla letartóztatása miatt
kilépett pártjából, s hamarosan a Demokrata Néppárthoz csatlakozott. 1947. augusztus 31-én Győr–Moson és Sopron megyei választókerületben parlamenti mandátumhoz jutott. 1948. november 3-tól
a frakció vitarendezője volt. A párt önfeloszlatása után, a fokozódó
megfigyelés, a letartóztatás közeli veszélye miatt menekülésre kényszerült. Több képviselőtársával együtt 1949. február 22-én Ausztriába menekült.
Később Svájcba utazott, ahol kertépítő munkásként dolgozott. 1951ben kivándorolt Kanadába. Két esztendővel később otthon maradt feleségét és fiát embercsempésszel maga után menekítette. Hat éven át
vegyipari munkás volt, majd önálló vállalkozásba kezdett; másodmagával nyomdát nyitott, ahol a megrendelések mellett 1959 októbere és
1961 júliusa között Egységes Magyarság címen újságot is előállítottak.
Anyagi nehézségek miatt üzemét felszámolta, s 1964-től az Investores
Group Incorporated cégnél helyezkedett el. 1982-ben a torontói egyetemen elvégezte a hároméves Chartered Financial Planner kurzust, s
különleges pénzügyi tervező minősítést szerzett. Nyugdíjazásáig önálló pénz- és adóügyi szakértőként dolgozott. A közélet iránti érdeklődése az emigrációban is megmaradt. Tagja lett a Magyar Nemzeti
Bizottmánynak. 1959. március 25-én kinevezték a Magyar Bizottság
kanadai tisztviselőjének. 1949 és 1951 között a Magyar Mezőgazdasági Érdekvédelmi Szövetség igazgatósági tagja és pénztárosa volt.
Harmincnyolc éven át, 1989-ig a Niagara Falls-i egyházközség tagja. Lakóhelyén magyar egyházközséget szervezett, amelynek tagja
és pénztárosa. Tevékeny szerepet vállalt a kanadai magyar emigráció
politikai megszervezésében. 1960 óta a Kanadai Magyarok Széchenyi
Társaságnak közép-kanadai társelnöke, a Kanadai Magyarok Szövetségének igazgatósági tagja és az ott megalakult Rákóczi Szövetség vezetőségében is helyet kapott. 1984 óta a kanadai Haladó Konzervatív
Párt tagja. 1989-ben bekapcsolódott a Kereszténydemokrata Néppárt
újjászervezésébe, 1997-ig a KDNP intézőbizottsági tagja.
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Ha a kisebb nemzetek a nagyhatalmak általi elnyeletéstől meg nem óvhatnak, Európában nem lesz szabadság, nem lesz nyugalom.
Nemcsak Monok, hanem Magyarország egyik leghíresebb férfiújának,
az egy és negyed évszázada elhunyt
Kossuth Lajosnak ma is aktuális gondolatai ezek.
Ha 125 év távlatából visszatekintünk Kossuth Lajos hosszú, 91 éven
át tartó életére és annak legfontosabb
pillanataira, akkor azt látjuk, hogy
a magyar történelem egyik legkimagaslóbb alakjának sorsa, életútja
tulajdonképp hazánk krónikájának
olyan sűrűn írott lapja, amelyből egy
egész korszak megismerhető.
Tevékeny alakítója volt az 1830
és 1848 közti reformkornak, főszereplője az 1848-as forradalomnak,
majd a szabadságharc vezetését is
magára vállalta. Végül sokakhoz
hasonlóan emigrációba kényszerülve küzdött hazánk sorsának jobbrafordulásáért.
Sokan jártak végig ehhez hasonló
életutat a XIX. században, de csak
nagyon kevesen értették meg, hogy
a század közepén a korábbi társadalmi viszonyokat alapjaiban átformáló
változások érték el Európát, melyeket feltartóztatni erőszakkal is csak
ideiglenesen rövid időre lehetett.
Kossuth ezt nemcsak megértette,
hanem irányt, célt és értelmet is adott
ezeknek a változásoknak.
A reformkor vezető gondolkodójaként, politikusként, majd államférfiként a modernitásba történő átlépés
legfontosabb feladatának a rendiség
megszüntetését és a népből nemzetté
válást tekintette.

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 –

századfordulóra megindult a nemzet- adást, hanem a keresztény kultúrán, a
té válás folyamata. Az áhított függet- nemzeti öntudaton és az emberi méllenség is eljött később, de olyan áron, tóság alappillérein nyugvó európai
amit bárcsak ne kellett volna megfi- közösséget jelentette és jelenti.
Megjelent Ferenc
zetnünk.
Orbán Viktor miniszterelnök
úr
pápa Laudato si´
A XX. század mostohán bánt ve- szavait idézve még a legborzalmakezdetű enciklikája
lünk. Nemzeti függetlenségünk,
szu- környezetszennyezés
sabb rémálmainkban
A lelki-szellemi
ellen is védekeznisem
kell gondoltuk
verenitásunk hosszú évtizedeken át volna, hogy bő másfél évszázaddal
csak látszólagos volt.
a márciusi forradalmi eseményeket
Világrengető háborúk pusztították követően Európa újra birodalomépítő
országunkat, hamis ideológiák ásták célkitűzéseknek lesz kitéve, amelyek
alá nemzetünk erkölcsét és egységét, már nem kívülről, hanem saját belsenem egyszer Kossuth Lajosra hivat- jéből fakadnak.
kozva, annak ellenére, hogy Kossuth
Európa nem egy olvasztótégely,
Lajos életének máig ható legfontosabb hanem a különböző nemzetek hazája.
üzenete éppen az, hogy képesek le- Hiszünk egy olyan Európában, amely
gyünk népből nemzetté válni és biz- a kisebb nemzetek, országok számára
tosítani nemzeti függetlenségünket.
is megadja a tiszteletet és az egyenlő
Ma újra a nemzetté válás folyama- elbírálás feltételét és amely támogatja
tát építjük, de ez most, a XXI. század a nemzetek függetlenségének és sokelején sem könnyű feladat.
színűségének továbbélését.
Nekünk, magyaroknak, bárhol is
Ma azért kell dolgoznunk, hogy a
éljünk a világban, egymásra kell ta- magunk útját járva szabadságban és
lálnunk, hogy valódi egységes nem- békében azokkal élhessünk, akikkel
zetté válhassunk. Meg kell találnunk szeretnénk és akarunk is élni e sokat
azokat az ideákat, amelyek politikai szenvedett hazában.
megosztottságunkon túlmutatnak,
Ezekkel a gondolatokkal hajtok
mert az oly sok vér és szenvedés ál- fejet Monok szülöttének, Kossuth
tal kivívott nemzeti függetlenségünk Lajosnak a történelmi nagysága és
olyan sarokpont, mely minden a ma- országépítő szellemisége előtt.
gyarság jövőjét szem előtt tartó emIsten éltessen valamennyiünket!
ber számára megkérdőjelezhetetlen
Éljen a világmagyarság, éljen a
kell, hogy legyen.
haza!
Kétségünk ne legyen, aki a nemzet
boldogulásának útját egy önfeladásA KDNP Országos Választmányának
sal járó Európai Egyesült Államokba
elnöke, az Országgyűlés alelnöke
történő integrálódásban látja, az nem
nemzeti ünnepünk és Kossuth Lajos
nemzetben gondolkodik és elárulhalálának 125 évfordulója alkalmából
ja mindazt, amiért 48-as hőseink és
az egykori kormányzó szülőhelyére,
Kossuth az életüket áldozták.
Monokra látogatott. A fentiekben
Kétség ne férjen hozzá, mi, maa kereszténydemokrata politikus
gyarok mindig is európaiak voltunk,
emlékező beszéde olvasható
de ez számunkra soha sem az önfelellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

FORRÁS:MTI

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

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

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

Népből nemzetté válni alávetettségben és függőségben lehetetlen!
Kossuth ezért is hangsúlyozta a kezdetektől a nemzeti függetlenség fontosságát és ezért vállalta a fegyveres
harcot, ezért tartott ki a nemzeti függetlenség eszméje mellett a legnehezebb, legkétségesebb pillanatokban is.
Pontosan ezért és nem politikai féltékenységből emelte fel szavát Deák
Ferenc politikai szándékaival szemben és írta meg elhíresült Cassandra-levelét a kiegyezés ellen.
Soha nem szűnt meg hinni Magyarországban, a nemzet erejében, a
haza önállóságában.
Ezért válhatott a független Magyarország szimbólumává, a nemzet
száműzetésben élő lelkiismeretévé.
És pontosan ezért nem engedélyezte 125 éve Ferenc József az ünnepélyes állami temetést és pontosan ezért búcsúztatta többszázezres
ünneplő tömeg hazánk egyik legkiemelkedőbb államférfiját nemzeti
történelmünk soha el nem feledhető
egyéniségét.
A reformkor törekvései végül beértek és ha nem is oly tökéletesen,
ahogy Kossuth megálmodta, de a

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 –

Hölvényi György:

A Néppártra leselkedő veszély
A Kereszténydemokrata Néppárt
képviselőjeként egy olyan magyar
pártból jövök, amely Kelet-közép Európából az elsők között csatlakozott
az Európai Néppárthoz a rendszerváltozás idején. Azóta is ez a pártcsalád határozza meg európai politikánkat. A ’90-es évek elején az Európai
Néppártban a legnagyobb feladatunk
volt, hogy felszámoljuk a kommunizmus évtizedeinek következményeit a
gazdasági és társadalmi életben, és
Európa keleti térségében egy hiteles,
keresztény értékeken alapuló politikát alakítsunk ki.
A Fidesz csak a ’90-es évek második felében csatlakozott az EPP-hez.
Biztosan elmondhatom Önöknek:
a Fidesz Orbán Viktor vezetésével

beteljesítette az emberek reményét a
valódi politikai rendszerváltoztatás
kiteljesítésével. A posztkommunista
nómenklatúra eltűnését követően az
országnak meg kellett találnia saját
identitását és szabadságát.
Többen Önök közül ma ennek a
rendszerváltó pártnak a kizárását
kezdeményezik. Létezhetnek különböző politikai vélemények, akár
hibák is előfordulhatnak, és akár
különböző „tánciskolákba” is járhattunk. De senki sem vonhatja kétségbe, hogy a Fidesz nemcsak a magyarok, hanem több millió kelet-közép
európai polgár azon vágyát valósította meg, hogy lehetséges a valódi
rendszerváltás.
Ez a párt Orbán Viktor vezetésé-

vel, valamint saját pártommal szövetségben három választást nyert meg
kétharmados többséggel az elmúlt
évtizedben. Ezzel ellentétben számos
testvérpártunk jelentősen meggyengült, és kényszerült koalíciókötésre
annak az árán, hogy ezzel részben
elveszítették politikai identitásukat.
Meggyőződésem, hogy a Fidesz nélkül az Európa Néppárt lényegesen kevesebb lenne, mint a Fidesszel együtt.
Az EPP-re leselkedő valódi veszélyt nem a Fidesz jelenti, hanem a
baloldali politikai csoportok által állított „csapdák”.
Nekünk,
közép-európaiaknak
van egy „víruskereső programunk”,
amely nagyon érzékeny a szabadságra, a függetlenségre és az erős

identitásra, ill. mindezek hiányára.
Ez nemcsak Közép-Európa, hanem
egész Európa számára komoly értéket jelent. Használják ki ezt a víruskereső rendszert saját maguk is!
Nekünk kelet- és nyugat-európaiaknak együtt kell dolgoznunk azért, hogy
elkerüljük a bibliai Jelenések könyve
által megfogalmazottakat: „De mivel
langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból.” (Jel. 3:15-16)
A KDNP európai parlamenti
képviselője fenti beszédét
az Európai Néppárt
brüsszeli vitájában mondta el, ahol
a tét a Fidesz pártcsaládból történő
kizárása, illetve felfüggesztése volt
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

Semjén Zsolt:

Arad üzenete: meg akarunk maradni

FORRÁS: AA

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

magyar szabadságért. Tizenhárom
derék katona, akik utolsó napjaikban
és óráikban is hősként, vértanúként
viselkedtek. Olvasva utolsó leveleiket, üzeneteiket, elmondható, hogy
dicső helyük van a magyar Golgotán
és Pantheonban.

Tavasz és ősz.
’48 és ’49.
Pest-Buda és Arad.
A kezdet és a vég.

ében, 41 tartózkodás mellett
ta jóvá a Ház. Igennel az előterők mellett a Fidesz és a Jobbik
iselői szavaztak, a szocialisták,
MP-sek és a függetlenek többtartózkodott, az egy nem szavaa szintén független Fodor
oradta 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

Tisztelt Emlékező Közönség,
Nemzet- és Honfitársaim!
– Folytatás a 13. oldalon –

zetszennyezés ellen is védekezni kell

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

t napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
ereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) elnöke május 28-án a keyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
je a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a

és, a teremszámára ez
tt világ vé, a fejlődés
arról, hogy
endjét, törnk bízott érPéter rövid
ennek a vie kell azok-

úl ott van az
. „Az ember,
világot” – foyezés okozta
, a szellemi,
apunk olyan
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Tavasz van és ünnep. A természet
megállíthatatlan ereje és csodája legyőzi a telet, erdők-mezők hirdetik,
hogy újra itt az újjászületés.
És ünnep van, egy nemzet ünnepe, a magyar nemzet legkedvesebb
ünnepe. Ma országszerte nemzeti
zászlókat fúj a tavaszi szél, milliók
viselik a kokárdát nemcsak az Anyaországban, hanem a Felvidéken, Kárpátalján, a Vajdaságban és Erdélyben
is, mindenütt, ahol magyarok élnek.
De ne legyünk kishitűek, lobog az
a nemzeti zászló, kokárdát viselnek
ezen a napon a messzi földre került
magyarok Amerikában, Ausztráliában, Európában, szerte a világban.
Mert tavasz van és ünnep, nemzeti
ünnep.
Jól döntött a rendszerváltás után az
első szabadon választott Országgyűlés, amikor törvénybe iktatta nemzeti ünnepeinket. Meg is kellett ezt
tennie, hiszen a sok évtizedes kommunista diktatúra el akarta törölni a
múltat, múltunkat és vagy ki akarta
törölni még az emlékét is a nemzet
emlékezetéből, vagy kisajátítva próbálta meghamisítani. A bölcs döntés
eredményeként három nagy nemzeti
ünnepünk lett. A főünnep augusztus
huszadika, Szent István és az államalapítás. Ez az ezer év nem csupán
dicsőség és büszkeség, hanem felelősség is. Megmaradtunk az évszázadok viszontagságai után, harcokban,
leigázásokban, három részbe szakadásban, csonkításban, mindenben,
hát akkor most is maradjunk meg a
globalizáció könyörtelen világában.
Az ünnep emlékeztet, de üzen is:
megmaradni!
A már említett rendszerváltás utáni első magyar országgyűlés arról is
bölcsen döntött, hogy még két eseményt, egy XIX. századi tavaszit és
egy XX. századi őszit emelt a nemzeti ünnepek rangjára. 1848 és 1956 rokon és összetartozik. Mindkettő szabadságot akart az idegen elnyomók
ellen, és mindkettőt vérbe fojtotta az
idegen túlerő. A bukás ellenére mégis mindkettő nemzetmegtartó volt:
kivívta a világ rokonszenvét és csodálatát, és megváltoztatta az országot
és a következő korokat is. Hiszen ’48
nélkül nincs nemzeti újjászületés,
nincs kiegyezés, ’56 nélkül nincs
rendszerváltozás.
Abban talán mindenki egyetért,
hogy március 15. a legkedvesebb és

Tavasz és ősz.
Pest-Buda és Arad.
A kezdet és a vég.

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 –

Semjén Zsolt az aradi Szabadság-szobor előtt
legtisztább nemzeti ünnepünk. De
nem volt ez mindig így. A szabadságharc vérbefojtása után évtizedeken keresztül szóba sem jöhetett
a nyilvános ünneplés, mindenki
csendben, családi körben emlékezett
a szabadságharcra. Először 1898ban iktatta törvénybe a parlament a
’48-as forradalom emlékét, az úgynevezett áprilisi törvények elfogadásának napját, április 11-ét emelve
ünneppé. Március tizenötödikét hivatalosan csak 1927-ben nyilvánították
nemzeti ünneppé, de ez sem tartott
sokáig, hiszen 1951-ben a kommunista diktatúra feketebetűs hétköznappá
degradálta.
Erdélyben és a Partiumban évtizedeken keresztül ennél rosszabb volt
a helyzet, hiszen nyilvános ünnepségekről vagy iskolai megemlékezésekről szó sem lehetett. De a magyar
emberek szívében és lelkében ott élt
az eltitkolt ünnep, kitörölhetetlenül.
Március 14-én este előkerültek a
szekrények mélyéből a nagymamák
kincsesládái, ahol a relikviák között
a magyar kokárdák is lapultak. Másnap az emberek kabátjuk hajtókájának belső oldalára tűzött kokárdával
indultak munkába. Március 15-én
sokan gyűltek össze a templomban,
ahol bujtatott célzásokkal utaltak bátor papok az ünnepre. Jó néhány lel-

kiismeretes tanár is beleszőtte aznapi
irodalom- vagy történelemóráiba Petőfi, Bem és Gábor Áron tetteit.
A magyar nemzet ma ünnepel
és emlékezik. Ünnepel Budapesten, Győrben és Debrecenben, kisvárosokban és falvakban. Ünnepel
Pozsonyban, Kassán, Ungváron és
Szabadkán. És ünnepel Párizsban,
Londonban, Rómában, New Yorkban, San Franciscóban, Melbourne-ben, és mindenütt, ahol magyarok
élnek.
Mi is azért jöttünk össze itt, Aradon, hogy ünnepeljünk és emlékezzünk.
Érezzük azonban, hogy a mi itteni
ünnepünk különleges. A forradalom
1848-ban a pesti Pilvax kávéházban
kezdődött, a szabadságharc pedig
1849-ben a világosi fegyverletétellel
ért véget. Ezt rögzíti a történelemtudomány, de mi itt tudjuk, hogy ez így
nem egészen pontos.
Itt állunk a Zala György alkotta
gyönyörű Szabadság-szobor lábánál.
Ha áttekintünk a Maros túlpartjára,
tudjuk, hogy mi van ott: a vesztőhely. Másfél hónappal a harcok vége
után Bécs kegyetlen döntést hozott,
kivégeztette a magyar hadsereg tizenhárom tábornokát. Tizenhárom
derék tábornok – akik közül sokuk
nem is volt magyar –, adta életét a

Felemelő Önökkel együtt ünnepelni
és emlékezni. Bár az Anyaországban
és a világon sokhelyütt lengenek a
zászlók és mosolyognak a kokárdák,
nekünk és csak nekünk itt, a piros-fehér-zöld mellett egy kis fekete szín
is vegyül az emlékekbe. És mivel
csak nekünk és csak itt, legyünk erre
büszkék! Elődeink nagysága tartást
ad. Arad mindörökre bevéste magát
a magyar történelembe.
De ez azt a küldetést és felelősséget
rója ránk, hogy ahogy akkor ők nem
mondtak le a magyar megmaradásról, önrendelkezésünkről, jogainkról,
úgy mi, mai magyarok sem mondhatunk le arról, hogy magyarként élhessünk szülőföldünkön, nem mondhatunk le önkormányzásunkról, nem
mondhatunk le közösségi jogainkról.
Minden lehető alkalommal elmondom maguknak, a többségi nemzetekhez tartozóknak és a nagyvilágnak: nem vagyunk kevesebbek
egyetlen más népnél sem. Ezért nem
fogadhatjuk soha el, hogy vannak jogok, amelyek Európában, az Európai
Unióban másoknak járnak, nekünk
pedig nem járnak. Hogy van olyan,
amit másnak lehet, nekünk pedig
eleve nem lehet. Másnak szabad,
nekünk nem szabad. Mi tisztelünk
minden népet, de elvárjuk, hogy a
mi népünket is tiszteljék. Tehát ami
másoknak jár, az nekünk is jár, amit
másoknak lehet, azt nekünk is lehet,
amit másoknak szabad, azt nekünk is
szabad!
’48 március 15-e, Arad üzenete:
meg akarunk maradni, magyar életet
akarunk élni szülőföldünkön és nem
engedünk jogainkból!
Ünnepeljünk tovább a magyar
nemzet ünnepén, emlékezzünk Petőfire, Vasvárira és a Pilvax hőseire,
emlékezzünk Kossuth seregére, és
nem utolsósorban az aradi hősökre.
És ne feledjük: ha még egyszer
azt üzeni, mindnyájunknak el kell
menni!
Éljen a magyar szabadság, éljen a
haza!
A KDNP elnöke fenti beszédét
2019. március 15-én
mondta el Aradon
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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.

egyházi személyiségek, gondolkodók és a közösségért tenni akarók
vehetik át, akik kimagasló munkájukat a keresztény értékrend és szellemiség jegyében végzik.
„Keresztény Közéletért” emléMegjelentPéter
Ferenc
kérmet vehetett át Harrach
pápa Laudato si´
országgyűlési képviselő,kezdetűKozma
enciklikája
Gábor, a GálellenFerenc
Főiskola
rektoA lelki-szellemi környezetszennyezés
is védekezni
kell
ra, főtisztelendő Sági Lajos kígyósi
plébános és a hely közélet két jeles
alakja: Pászti András kecskeméti önkormányzati képviselő, valamint Szabó Mihályné, a kecskeméti
KDNP titkára.
Szintén emlékéremmel tüntetik ki
Lezsák Sándort, az Országgyűlés
alelnökét, valamint Kerényi János
Zombor Gábor, Kecskemét országgyűlési képviselője (balra) adta át Harrach
országgyűlési képviselőt, akik hiPéternek az elismerést
vatalos elfoglaltságuk miatt később
A kereszténydemokrata politikus
Az egybegyűlteket a Bács-Kiskun veszik át díjat. Az ünnepi műsorban
és drámaíró emlékére rendezett ün- Megyei KDNP elnöke, Mák Kornél közreműködött az Aurin Leánykónepségnek a kecskeméti Cifrapalota köszöntötte, aki elmondta: a Varga rus, valamint a Novum Kamarazepávás terme adott helyet.
László-díjat olyan kiváló közéleti, nekar.
FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

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

Mák Kornél, Kecskemét
kereszténydemokrata alpolgármestere
Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője is „Keresztény Közéletért”
emlékérmet vehetett át a Dr. Varga
László-díj átadásán március 22-én.

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 –

Szijjártó Péter
külügyminiszter volt a
Kereszténydemokrata
estek vendége
„Szavakban azok ütik a legjobban az oroszokat, akik a
legnagyobb üzleteket kötik velük” – érzékeltette Szjjártó
Péter a nyugat-európai politika kettős mércéjét a Kereszténydemokrata Estek című márciusi rendezvényen a Városliget Caféban. A külügyminiszter népes közönség előtt
villantott fényt a diplomácia kulisszái mögé – olvashatjuk a
GONDOLA hírportálra hivatkozva a kdnp.hu-n, ahol az
estről készült bővebb beszámoló is elolvasható.

Szijjártó Péterrel (jobbra) Dizseri András újságíró beszélgetett

Nacsa Lőrinc
fejet hajtott a
„legbátrabb
budai srác” előtt
Március 21-én volt 60 éve, hogy a
kommunista rezsim kivégeztette
Mansfeld Pétert. Az évforduló reggelén Nacsa Lőrincnek, a KDNP
frakciószóvivőjének az első útja
Mansfeld Péter szobrához vezetett,
ahol fejet hajtott a „legbátrabb budai
srác” előtt.
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