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Semjén Zsoltot újraválasztották a KDNP elnökének

Parkoló volt,
Jubileumi
Felelősek vagyunk a
A teremtett világ
közösségi
ünnepség
rendezett társadalom
védelme
Január 18-án ülésezett
Néppárt Országos Választmánya. tér
A testület
pártelnöki, alelnöki és a fontolesztagjai a tisztújítás során a alakításáért
Székesfehérváron
személyes
ügy a Kereszténydemokrata
sabb pártbeli tisztségek betöltéséről voksoltak.

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

Harrach Péter mint parlamenti frakAz Országos Fegyelmi és Etikai
cióvezető, valamint a KDNP Ön- Bizottság elnöke továbbra is FarAz ország minden részéből érkezett kül- kormányzati Tanácsának elnökeként kas László, a testületben Csorba
döttek elsöprő többséggel választották Seszták Oszkár. Hargitai János a Dezsővel, Fekete Lászlóval, Kovács
FORRÁS:MTI
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tát 142 igen szavazattal, 1 nem Gáboradta le.
Az Alapszabály értelmében ugyan- elnökségének további tagjai: Bablena
A párt működését Felügyelő
csak a párt alelnökeként dolgozik Ferenc, Firtl Mátyás és Pergel Elza.
Bizottság (FB) is ellenőrzi a jövőben
HAZÁNK

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

A Kereszténydemokrata Néppárt ügyvezető alelnökévé választották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?
Az Országos Választmány tisztújító ülésén a KDNP alelnökének választottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdekében az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
Aradszki András elnökletével, az
hatáskörét rám ruházta az április 25FB további tagja még Csorba Béla
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
és Nógrádi László.
létre
az ügyvezető alelnökiNéppárt
státusz.
A Kereszténydemokrata
Folytatás
a 4. oldalon
tiszteletbeli –elnöke
természetesen
a–
jövőben is Surján László lesz.

Megjelent Ferenc
2019 decemberében
lezajlottak a megyei
pápa Laudato
si´
tisztújítások is, a megyei
kezdetű
elnökök ésenciklikája
a megyék részéről
a KDNP Országos elnökségébe

Június 18-ándelegált
mutatták
be a Vatikántagok névsorát
ban Ferenc apápa
Laudato
si' – Áldott
9. oldalon olvashatják.
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,

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.

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.
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Magasabb szintre kell helyezni
az üldözött keresztények képviseletét

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

Magasabb európai szintre kell helyezni az üldözött keresztények diplomáciai képviseletét – jelentette ki
Hölvényi György (képünkön), az
Európai Néppárt kereszténydemokrata képviselője a Néppárt vallásközi
párbeszédért felelős munkacsoportja által szervezett munkareggelin a
közelmúltban Strasbourgban.
Kifejtette, hogy a vallásközi munkacsoport minden évben elkötelezetten tájékoztatja az európai parlamenti képviselőket a keresztények
elleni erőszak jelenlegi tendenciáiról. Ez szerinte döntő jelentőségű
a vallásszabadsággal kapcsolatos
politikai döntéshozatalban.
Hölvényi hangsúlyozta: „Nagyon
fontos hogy különbséget tegyünk a
diszkrimináció és a gyűlölet között.
Míg Európában sokakat diszkriminálnak vallási-etnikai hovatartozásuk miatt, addig Európán kívül a
keresztényeket üldözik és gyűlölködnek ellenük”.
A magyar képviselő hozzátette,
hogy Európában még mindig nem
értik és értékelik kellő áttekintéssel
a keresztényüldözés méreteit és súlyosságát. Fel kell hívni az európai
közvélemény figyelmét arra, hogy
ezeknek az embereknek az üldöztetésében erősen érvényesül a vallási
jelleg – emelte ki.
A megbeszélésen Marcela Szymanski, a Segítség a Rászoruló
Egyházaknak (Aid to the Church in
Need) nevű, pápai jogú nemzetközi
szervezet képviselője bemutatta az
egyesület Üldözöttek és elfelejtettek
című jelentését, amelyben arra hívják fel a figyelmet, hogy az Iszlám
Állam dzsihadista terrorszervezet

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.

kapcsolattartás

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

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

veresége ellenére a keresztények lassan eltűnnek a közel-keleti régióból.
Az iraki kereszténység a „teljes
kihalás” szélén áll, és számos afrikai országban is iszlamista csoportok fenyegetik a helyi keresztény
egyházak létezését – szögezte le.
Mint mondta, a keresztények üldözése egyre hevesebb lett Délkelet-Ázsiában, és Európában is egyre
többször fordul elő, hogy a közösség tagjait atrocitások érik. Erre
Szymanowski példaként Franciaor-

szágot említette, ahol az elmúlt hetekben naponta több mint öt keresztényellenes támadásról számoltak
be az illetékes hatóságok.
Tomás Zdechovsky cseh képviselő aggályát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a keresztény szó
helyenként szerepel ugyan EP-határozatokban, de címben sosem engedik feltüntetni a baloldali frakciók.
A megbeszélésen szó esett arról is, hogy vallás és meggyőződés
szabadságának előmozdításáról és

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 –

védelméről szóló európai bizottsági
iránymutatások 2013. évi elfogadásával az unió elkötelezte magát
ezeknek az alapvető szabadságjogoknak az elősegítése mellett. Az
Európai Unió 2016-ban bejelentette, hogy unión kívüli vallásszabadságért felelős különmegbízottat nevez ki a vallások közötti párbeszéd
megerősítésének céljából, ez a megbízatás azonban tavaly év végén, az
Európai Bizottság új testületének
megalakulásával lejárt.

Nemzetiségeknek nyújtott támogatásokkal a szülőföldön maradásért
KDNP.HU – MTI

A nemzetiségeknek nyújtott támogatásoknak a szülőföldön való
megmaradást és a nemzetiségi
közösségek megerősítését kell
szolgálniuk – hangoztatta a szlovének lakta Rába-vidéken található Apátistvánfalván az egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért felelős
államtitkár.
A térségbe szánt idei kormányzati támogatásokról tartott sajtótájékoztatón Soltész Miklós (képünkön) közölte: ebben az évben
90 millió forint többlettámogatást
nyújtanak az Országos Szlovén Önkormányzatnak az általuk legfontosabbnak tartott fejlesztésekhez,
folytatják az óvoda- és iskolaépí-

tési programot, így a felsőszölnöki iskola után rövidesen bővülhet
az apátistvánfalvai kéttannyelvű

általános iskola, valamint segíteni
kívánják az apátisvánfalvai katolikus templom külső, majd belső
felújítását is.
Az államtitkár szerint a Rába-vidék megtartó erejét jelentősen növelheti az az idén induló – négy év
alatt összesen több mint 900 millió
forintnyi fejlesztési forrást tartalmazó – program is, amelynek célja
a helyi kis- és középvállalkozások
megerősítése, a turizmus és az infrastruktúra fejlesztése.
Soltész Miklós bejelentette: napokon belül döntés születik arról a
civil szervezetek számára meghirdetett pályázati csomagról, amelynek 500 millió forintos keretéből
több száz nemzetiségi civil szervezet kap támogatást.

Kissné Köles Erika szlovén nemzetiségi szószóló a Rába-vidék
fejlesztési programjáról elmondta:
négy éven át évente 224 millió forintot fordíthatnak majd fejlesztésekre.
Tájékoztatása szerint a pályázati feltételeket februárban hozzák
majd nyilvánosságra, a magánszemélyek pályázatairól májusban, a
vállalkozások és őstermelők által
benyújtandó pályázatokról pedig
az ősszel születhet döntés.
Holecz Károly, az Országos
Szlovén Önkormányzat elnöke a
nemzetiségi iskoláik megtartásának és fejlesztésének fontosságát
hangsúlyozta és köszönetét fejezte
ki a magyar és a szlovén államtól
érkezett támogatásokért.
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A környezeti problémák eredete és megoldása is az emberben kereshető
Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Juhász Hajnalka és Harrach Péter a teremtésvédelmi küldetésről

kapcsolattartás

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

A környezeti problémák eredete és megoldása is az emberben kereshető, annak eredete ugyanis a mértéktelen profitéhség, a termelési és fogyasztási
kényszer, megoldása pedig az önmérséklet, az életforma és a gazdasági rend megváltoztatása – mondta a KDNP frakcióvezetője január közepén Budapesten tartott sajtótájékoztatóján.

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.

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
KDNP.HU
– MTI

pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

Harrach Péter kifejtette, a teremtésvédelem kétezer éve a keresztény kultúra szerves része, alapja
a teremtéstörténet tanítása arról,
hogy az ember művelje és őrizze a
teremtett világot, vagyis legyen felelős gazdája, használja képességeit
annak alakítására eredeti épsége
megőrzése mellett. Hangsúlyozta:
a teremtésvédelem nem csupán az
aktuális problémára adott válasz,
hanem egy alapvető emberi magatartás, ami a teremtett világ rendjéből és benne az ember szerepéből
következik, vagyis a természethez
való viszonyt írja le.
„A gond nem pusztán gazdasági és
technológiai, elsősorban erkölcsi és
lelki” – idézte a kereszténydemokrata politikus a nyugati és keleti egyházfők közös nyilatkozatát.
A kisebbik kormánypárt képviselőcsoportjának vezetője szólt arról
is, hogy a teremtett világ rendje átfogó, ökológiai szemléletet feltételez,
ugyanis a természet és az ember iránti érzéketlenség összefügg. Ferenc
pápát idézve Harrach Péter hozzátette, a természeti örökséggel együtt
létezik egy hasonlóan fenyegetett,
történelmi, művészeti és kulturális
örökség is, amely egy adott terület
közös identitásának a része.
– 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 –

Sajtótájékoztatóra készülve: Juhász Hajnalka országgyűlési képviselő és
Harrach Péter frakcióvezető
Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője elmondta: a klímaváltozás egy olyan tény, amihez
mindenkinek alkalmazkodnia kell,
a környezetvédelem pedig mindenki közös felelőssége és feladata. Kiemelte: a kormány nagyon határozott
klímavédelmi intézkedésekkel, programokkal rendelkezik.
Az eredmények között említette,
hogy Magyarország azon 21 ország
közé sorolható a világban, amelyek
1990-hez képest úgy tudták csökkenteni szén-dioxid-kibocsátásukat,
hogy közben növelni tudták a gazdasági termelést.

Juhász Hajnalka fontosnak nevezte, hogy a kormány nemhogy egyetért az Európai Unió 2030-ig szóló
klímavédelmi céljaival, de még ambiciózusabb vállalásokat is tett, mivel
addig nem csak a szén-dioxid-kibocsátást csökkenti 90 százalékkal,
hanem az üvegházhatású gázokat is
mérsékli 40 százalékkal, a megújuló
energiaforrások arányát pedig 14 százalékról 21 százalékra növeli.
Hangsúlyozta, a magyar emberek
érdekei mindennél fontosabbak, ezért
a kormány négy feltétellel vállalta az
Európai Bizottság klímaegyezményének aláírását. Ezek a feltételek tartal-

mazzák, hogy a 2050-ig szóló vállalások költségeinek legnagyobb részét a
szennyező vállaltoknak és iparágaknak kell megfizetniük, a célok megvalósítása nem járhat a magyar családok
energia- és élelmiszerköltségeinek
emelkedésével, valamint a kohéziós
támogatási összegek átcsoportosításával, továbbá az atomenergiát a klímapolitika részéve kell tenni.
Juhász Hajnalka elmondta: a kabinet a 2050-es klímasemlegességi
célok érdekében kidolgozza a tiszta
fejlődési stratégiát, amelynek költségei mintegy 50 ezer milliárd forintot
tehetnek ki. A kormány emellett február végéig kidolgoz egy környezetés klímavédelmi akciótervet.
A KDNP képviselője kitért arra is,
hogy az új nemzeti energiastratégia középpontjában a fogyasztók állnak egy
okos, tiszta és megfizethető szolgáltatás révén. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, a kabinet célja, hogy 2022-től
csak elektromos buszokat lehessen forgalomba állítani a városokban, emellett
megszüntesse az illegális szemétlerakóhelyeket és eltávolítsa a folyókban
található műanyag palackokat.
Juhász Hajnalka fontosnak nevezte
még, hogy a kormány munkájának is
köszönhetően megduplázódtak a magyarországi erdőterületek, ami létfontosságú a környezetvédelmi célok
elérése érdekében.

Harrach Péter: Az ember legyen jó gazdája a világnak
KDNP.HU – MAGYAR HÍRLAP

Az EU nagyvonalú klímavédelmi
terveit támogatjuk, ha terhei nem a
legszegényebb országok polgáraira
hárulnak. Az egyeztetések legutóbbi
eredményei erre esélyt adnak – mondta a Magyar Hírlapnak Harrach Péter,
a KDNP frakcióvezetője, aki szerint
az embernek nemcsak lehetősége, de
kötelessége is a világ alakítása.
„A teremtésvédelem a keresztény
kultúra szerves része. Ez kétezer éve
így van, az más kérdés, hogy ma ez
különösen időszerű. Harrach Péter
kifejtette, a „műveljed és őrizzed”
parancsa azt jelenti, hogy az ember
legyen jó gazdája a világnak. Ez a kereszténydemokrata környezetvédelmi politika motivációja. A politikus
úgy véli, mielőtt konkrét programokról beszélnénk, szükség van az elvi
alapozásra.

„Az őrzés parancsát nem nehéz
teljesíteni, ha az ember képes megcsodálni a természet szépségét és
azt a rendet, ami ezt irányítja” –
részletezte a kereszténydemokrata
politikus.
Harrach úgy fogalmazott, a „műveljed” kifejezés az alkotóképesség
és a felelősség együttes működését
jelenti. Fontos lenne, hogy a fejlesztéseink és a fogyasztásunk a
fenntarthatóság keretein belül maradjon. A fenntarthatóság pedig azt
jelenti, hogy annyit fogyasszunk,
amennyi pótolható. Bár a természet
képes bizonyos regenerálódásra,
vannak olyan károk, amelyek nem
hozhatók helyre – folytatta a frakcióvezető. „A másik végletbe sem
szabad azonban esnünk, ki kell
mondanunk, hogy a tudomány és
technika vívmányai önmagukban
pozitívak. A két szempont, az emberi alkotóképesség kibontakozása

és a teremtett világ védelme összhangba hozható, sőt az embernek
nem csak lehetősége, de kötelessége is a világ alakítása, a teremtés
művének folytatása” – hangsúlyozta.
Az egyházi megnyilatkozások
leginkább arról szólnak, hogy a környezeti válság oka és megoldása az
emberben van, ilyen értelemben ez
antropológiai kérdés, szólnak a haszonmaximalizálásról, növekedési és
fogyasztási kényszerről és az erkölcsi
felelősségről. Ferenc pápa a Laudato
si kezdetű enciklikájában utal elődeinek a témával kapcsolatos megnyilatkozásaira. VI. Pál pápa közel ötven
évvel ezelőtt írta, hogy a természettel való visszaélés vétke magára az
emberre száll vissza, az emberiség
magatartásának pedig gyökeresen és
sürgősen meg kell változnia. Szent II.
János Pál ökológiai megtérésre szólít
fel. Változtassuk meg „életmódunkat,
a termelési és fogyasztási modelle-

ket és a bevett hatalmi struktúrákat”,
XVI. Benedek szerint pedig „a teremtett világ eltékozlása akkor kezdődik,
amikor már nem ismerünk semmiféle
tekintélyt magunk felett”.
Harrach Péter rámutatott: Magyarországnak 1990 óta úgy sikerült
növelnie a GDP-t, hogy közben a
szén-dioxid-kibocsátásunk 32 százalékkal csökkent. Az üvegházhatású
gázok kibocsátása Magyarországon
évi 6,3 tonna/fő, szemben a németországi 10,9 tonna, illetve az Egyesült
Államok 20,1 tonnájával szemben.
Ez a két adat is mutatja, hogy a
klímavédelemmel kapcsolatos helyzetünk nemzetközi összehasonlításban is jónak mondható. „Az Európai
Unió nagyvonalú klímavédelmi terveit támogatjuk, ha annak terhei nem
a legszegényebb országok polgáraira
hárulnak. Az uniós egyeztetések legutóbbi eredményei erre esélyt adnak”
– vetítette előre.
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Kormány, párt, frakció

Schanda Tamás: A fiatalok lesznek a jövő nyertesei
S-JÚNIUS

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

Az oktatás munkaerőpiachoz közelítése volt az elsődleges célja a szakképzés megerősítésének, amelynek részleteivel a kezdeti fenntartások után már
az oktatók is egyetértenek – erről Schanda Tamás beszélt a Magyar Nemzetnek. Az innovációs és technológiai miniszter helyettese szerint azonban az
oktatás az egyik olyan terület, amelybe a brüsszeli bürokrácia, bár alapvetően nincs felhatalmazása rá, bele kíván szólni a következő uniós pénzügyi
ciklusban. A parlamenti államtitkár úgy látja, hogy egyes nyugat-európai országok félperifériaként tekintenek a 2004 után csatlakozott államokra.

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

– Kemény tárgyalások várnak még
Magyarországra és az Európai
Unió minden tagállamára, hiszen
az álláspontok igen messze vannak
egymástól a következő, 2021–2027es költségvetési ciklus kialakítása
kapcsán – jelentette ki Schanda
Tamás, az innovációs és technológiai miniszter helyettese a Magyar
Nemzetnek adott interjúban.
Mint a parlamenti államtitkár fogalmazott, a 2019 második felében
soros elnökséget adó Finnország
és az Európai Bizottság javaslata a
magyar kormány számára elfogadhatatlan. – Olyan sikeres területeken akarják csökkenteni a forrásokat, mint a kohéziós politika vagy
akár a közös agrárpolitika. Ellenben a szabályozás még bürokratikusabbá, maga a bürokrácia pedig
még drágábbá válna, továbbá még
több előírás vonatkozna arra, hogy
mire lehet elkölteni az uniós forrásokat. A civilnek nevezett nem
kormányzati szervezetek, vagyis NGO-k, köztük a Soros-szervezetek
támogatása
ellenben
növekedne, ami a bevándorláspárti Soros-hálózat nyomásgyakorlásának tulajdonítható – részletezte
Schanda Tamás.
Mint az államtitkár megjegyezte, mindez azért szomorú, mert
Nagy-Britannia kilépésével az unió
költségvetése egyébként is egészen
biztosan csökken. Magyarország
annál nagyobb mérséklődést nem
tud elfogadni, mint amennyit az
Egyesült Királyság kilépése indokol.
– Álláspontunk szerint nem lehet
szó arról, hogy a központi költségvetésből a gazdagabb államok a
kelet-közép-európai országok felzárkóztatásának rovására kapjanak
többet. A magyar kormány ilyen
megállapodást egészen biztosan
nem fog támogatni – szögezte le a
miniszterhelyettes, majd a helyzet
kialakulásának okairól beszélt.
KONTROLLÁLNÁK A
BELÜGYEINKET
– Ez a kérdés messzire vezethető
vissza, és jól látszik, hogy az Európai Unió hozzáállása a régiónk
országaihoz hogyan változik költségvetési ciklusonként. Szemléletes
példa erre az, hogy a bizottság által
kezelt kutatás-fejlesztési forrásoknak alig öt százaléka került az EU
lakosságának ötödét képviselő, 2004
után csatlakozott országokhoz.
A testület által kiírt közbeszerzésekből pedig a régió cégei szintén öt

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 –

kötjük a munkaerőpiaccal, hiszen
a duális képzés válik általánossá
Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
a technikumokban és a szakképző
kezdetű enciklikája
iskolákban ellen
is is–védekezni
mondta
A lelki-szellemi környezetszennyezés
kell az államtitkár, aki hangsúlyozta, hogy a
változtatások nyomán a szakképzésben oktatók kedvezőbb és rugalmasabb körülmények között, jobb
anyagi feltételek mellett dolgozhatnak majd.
– A szakképzésben tanítók megbecsülését a kormány átlagosan
harmincszázalékos béremeléssel is
el kívánja ismerni 2020. július 1-jétől. Munkabérről van szó, hiszen a
közalkalmazotti státuszból a rugalmasabb munka törvénykönyve hatálya alá kerülnek.
Ennek egyik oka az, hogy a szakoktatók a versenyszférában is jelentős mennyiségű állásajánlatot
kapnak, vagyis – a tárca álláspontja
szerint – versenyképes munkabért
kell kapniuk oktatóként is. Emellett
lehetővé válik számukra a béralku
azáltal, hogy nincsenek a közalkalmazotti bértáblához kötve – fejtette ki Schanda Tamás, majd cáfolta
Brüsszelből akarják megmondani azokat a kritikákat, amelyek szerint
a tagállamoknak, hogy mire költ- az átszervezés során a szakképzéssék az uniós forrásokat, a tagállami ben oktatók bizonyos juttatásoktól
hatáskörök ellenére – vetett fel egy elesnek.
további problémát az államtitkár.
– Ezek álhírek, hiszen a már most
– Ezzel a nyomásgyakorlással tanítóknál a közalkalmazotti jogvipedig valójában az egyes országok szonyt is beszámítva nem változik a
belügyei feletti kontrollra törek- jubileumi jutalomra vonatkozó szaszenek, megsértve ezzel a nemzeti bályozás. A kafetériában új lehetőszuverenitást. Erre példa mások ségek nyílnak meg, de említhetem
mellett az, hogy egy új előírás sze- azt is, hogy a támadásokkal ellenrint az uniós összegeket elsősorban tétben a szabadságok esetében sem
a Brüsszelben összeállított 2019-es járnak rosszabbul az oktatók.
országjelentésben megjelölt probTovábbra is rendelkeznek majd a
lémák kezelésére kell fordítani, le- pedagógusigazolvánnyal és annak
gyen az a szociális szférában vagy kedvezményeivel, önkéntes döntés
az oktatásban fennálló kihívás – alapján a pedagógus-életpályamomagyarázta Schanda Tamás, majd dellben maradhatnak.
jelezte: az utóbbi terület egy része,
Mindezek alapján a miniszterhea szakképzés megerősítése jelenleg lyettes úgy látja, hogy a szakképzajlik, azzal a céllal, hogy jobban, zésben tanítók túlnyomó többsége a
rugalmasabban igazodjon a munka- kezdeti bizonytalanságokon túlléperőpiaci igényekhez.
ve már egyetért azokkal a jogszabályi átalakításokkal, amelyeket az
MODERNIZÁLT
Országgyűlés elfogadott, és 2020
SZAKKÉPZÉS
júliusától, illetve szeptemberétől
– A fiataloknak a jövő nyerteseivé érvényesek.
kell válniuk. Ez pedig úgy lehet– Egyetértenek azzal is, hogy a
séges, ha a jövő kihívásaira felké- diákok számára magasabb ösztönszítő képzésben, szakképzésben díj, a duális képzésben részt vevehetnek részt. Ezért osztrák min- vőknek pedig korrekt munkabér
tára létrehozzuk azt a rugalmasabb jár – folytatta a változások listáját
szakképzési rendszert, amelyben az államtitkár. Schanda Tamás egy
minden fiatal megtalálhatja a szá- további, a területen elvégzendő felmítását.
adatot is említett.
Komoly ösztöndíjakat kapnak
– Kötelező továbbképzési rendszer
majd a szakképzésben tanuló fiata- kialakítását tervezzük a szakképzéslok, ráadásul az oktatást is össze- ben oktatók számára, éppen azért,
FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

százaléknál kisebb részesedést tudnak kihasítani, és nem azért, mert
alkalmatlanok lennének a meghirdetett feladatokra. Vagyis a költségvetésben lévő pénz egyértelműen az uniós magországokba áramlik
vissza. Valójában Brüsszelnek már
nem célja felzárkóztatni a 2004 után
csatlakozott tagállamokat, hanem a
nyugat-európai gazdaságok javára
szeretné kihasználni a régiónkat,
hasonlóan ahhoz, ahogyan a Római
Birodalom a félperifériáit kezelte –
magyarázta Schanda Tamás.
Ám az államtitkár szerint Európa
csak egységesen lehet versenyképes a világ más gazdasági erőközpontjaival szemben, tehát a tagállamoknak elsősorban nem egymással
kellene versenyezniük. Schanda
Tamás felhívta a figyelmet arra is,
hogy míg az elmúlt időszakban a
leköszönt bevándorláspárti Európai
Bizottság téves gazdaságpolitikát
folytatott, addig a magyar gazdaság
kifejezetten jól teljesít, ahogyan a
többi visegrádi ország is.
Míg a nyugat-európai bővülés
rendkívül alacsony, addig a közép-európai térség a kontinens növekedésének motorja. Ezért érdekes – jegyezte meg –, hogy éppen
a sikertelen brüsszeli bürokraták
akarják megmondani a régiónk országainak, milyen gazdaságpolitikát kellene folytatnunk.
– Emellett érzékelhető annak a
folyamatnak az erősödése is, hogy

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 –

AZÁN

Kormány, párt, frakció

H AZÁNK

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a

társadalom
hogy négyéventerendezett
frissülhessen
a tualakításáért
dásuk, a legkorszerűbb ismereteket
elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartásígy a munoktathassák. A fiatalok
kaerőpiacon keresett, a vállalkozások valós működésében jól hasznosítható szaktudást sajátíthatnak el
– indokolt az államtitkár.
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 –

MÁR MENŐK A MÉRNÖKI
SZAKOK
Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
Míg a szakképző
képkezdetűhároméves
enciklikája
zés,
zetszennyezés
ellen isaddig
védekezni a
kelltechnikum elvégzése
öt évet ölel fel, és ez utóbbi esetében a szakma mellé az ahhoz kapcsolódó emelt szintű érettségihez
is jut a fiatal, így lehetővé válik
számára, hogy a felsőoktatásba kerüljön.
Ennek viszont nem lesz feltétele
nyelvvizsga. – Amikor 2014-ben
úgy döntöttünk, hogy a felsőoktatási felvételi feltétele legyen a
nyelvvizsga, széles körű társadalmi konszenzust tapasztaltunk.
Hiszen abban nem lehet és nincs
is vita, hogy legalább egy világnyelv ismerete elengedhetetlen az
egyetemeken, főiskolákon is. A
nyelvet beszélő részesévé tud válni
a nemzetközi tudományos életnek,
megismerheti a nemzetközi szakirodalmat. Az előírás most a 2020as felvételiknél élesedett volna,
ám tavaly ősszel számos szervezet keresett meg bennünket azzal,
hogy a feltétel sok fiatal számára
lehetetlenné tenné, hogy bejusson
a felsőoktatásba. Mi pedig nem az
előírásokhoz ragaszkodunk, hanem ahhoz, hogy a fiatalok lehetőségekhez jussanak, ezért aztán társadalmi egyeztetést követően úgy
döntöttünk, hogy marad a jelenleg
hatályos szabályozás: a nyelvvizsga többletpontot jelent a felsőoktatási felvételinél, de a bejutásnak
nem feltétele. A diploma megszerzéséhez továbbra is szükség van a
nyelvvizsgára – szögezte le az államtitkár.
Schanda Tamás kiemelte, hogy a
tárca komoly figyelmet és forrást is
fordít arra, hogy már az általános
iskola felső osztályaitól megismerhessék a diákok, hogyan hasznosíthatják a képességeiket az életben.
Kulcskérdés a matematikai, a
természettudományi, a mérnöki és
az informatikai képzés, hiszen ezeken a területeken kimagasló mértékben nő a munkaerőigény. – Ma
már szerencsére menőnek számít
ezeket tanulni, nem úgy, mint tizenöt-húsz évvel ezelőtt.
Abban még van tennivalónk,
hogy a lányok számára is vonzóvá váljanak ezek a területek, ezért
célzott programokat is indítunk,
indítottunk. Hiszen ezzel a tudással jó fizetést és jó munkakörülményeket találnak a fiatalok rögtön
a tanulmányaik befejezése után –
hangsúlyozta az innovációs tárca
miniszterhelyettese.

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 többartózkodott, az egy nem szavaa szintén független Fodor
radta 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 –

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

úl ott van az
„Az ember,
ilágot” – 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 –

Rétvári Bence: Oktatással kompenzálná
a gyöngyöspatai gyerekeket a kormány
A kormány elismeri, hogy a szegregáltan oktatott gyöngyöspatai gyerekeknek jár a kártérítés, de az emberek
igazságérzetét és a több mint hatvan érintett sorsának jobbra fordulását is az szolgálja, ha ezt nem készpénzben, hanem más formában, oktatásként, képzésként kapják meg – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára január 17-ei budapesti sajtótájékoztatóján.
HAZÁNK – MTI

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

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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Rétvári Bence kiemelte: a tankerület
és az önkormányzat a perben többször is javaslatot tett a természetbeni kárpótlásra, de sem az első-, sem
a másodfokú ítélet nem foglalkozott
ezzel. Felidézte, a Debreceni Ítélőtábla másodfokú ítélete százmillió forint
megfizetésére kötelezte a tankerületet
és az önkormányzatot. Az alperesek
a Kúriához fordultak, kérve az ítélet
felfüggesztését, ám ezt a bíróság nem
tette meg, a kártérítés kifizetésének
határideje így január 17. maradt.
A gyerekek érdekét az szolgálja,
ha nyelvi, informatikai képzésben,
szakképzésben részesülnek, ha segítséget kapnak beilleszkedési nehézségeik leküzdéséhez és a trauma
feldolgozásához – mondta. Hozzátette, olyan segítséget szeretnének nyújtani, amellyel kompenzálni lehet a
korábban elszenvedett hátrányokat és
amivel a fiatalok használható tudáshoz jutnának. Oktatási ellentételezést
kapnának, nem pénzt, amit vagy erre
fordítanak, vagy nem – magyarázta.

Az államtitkár közölte: az emberek igazságérzetét is az szolgálná,
ha az elmaradt képzést képzéssel
kompenzálnák, ráadásul a pénz
„nem alkalmas a társadalmi helyzet kezelésére, csak a feszültség
szítására”. Hozzátette: a Soros
György által támogatott alapítvány – amely a felpereseket képviselte – „nem teljesen véletlenül”

nem foglalkozott a
képzéssel és terelte
pénzügyi síkra az
ügyet. Úgy véli, az
alapítvány szándékosan politikai tőkét akart kovácsolni
az ügyből, hogy a
szegregációra hivatkozva lejárassa Magyarországot a nemzetközi színtéren.
Rétvári Bence
megjegyezte: az alapítvány tevékenysége
csak arra alkalmas,
hogy nehezebbé tegye romák és nem
romák együttélését, és
akadályozza a békés egymás mellett
élést. A politikus szerint „különösen
kétszínű” a 2004 és 2010 közötti kormányokban szerepet betöltők megszólalása az ügyben, ugyanis amikor kormányon voltak, nem tettek semmit a
jogsértő helyzet felszámolásáért, most
pedig, amikor a kormányzat oktatással és képzéssel szeretne segíteni,
hangosan kritizálják ezt.

Nacsa Lőrinc: Tízmilliárdos iparággá
vált a börtönbiznisz
Mára tízmilliárdos iparággá vált a börtönbiznisz, amelyen bűnözők, dörzsölt ügyvédek és Soros-szervezetek gazdagodnak – mondta a kormánypártok nevében Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője január 15-ei budapesti
sajtótájékoztatóján.
KDNP.HU – MTI

A politikus szerint Orbán Viktor
miniszterelnöknek teljesen igaza
van abban, hogy véget kell vetni a
börtönbiznisznek.
Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott:
börtönben ülő bűnözők – köztük
gyilkosok,
gyermekgyilkosok,
erőszaktevők, csalók vagy rablók –
dörzsölt ügyvédjeik és a Soros-hálózat segítségével elképesztő ös�szegeket perelnek ki az államból a
börtönkörülményekre hivatkozva.
Mára 12 ezer ilyen pert indítottak a magyar állam ellen közel
tízmilliárd forintos kártérítési ös�szegben – közölte a kereszténydemokrata képviselő, hangsúlyozva,
hogy ez így nem mehet tovább.
Hozzátette, hogy ezek a bűnözők és leginkább az ügyvédek és
NGO-k a zsebüket tömik, miközben
a börtönkörülmények folyamato-

san javulnak Magyarországon, több
a férőhely, új börtönök épültek és
épülnek most is. A bűnözőknek nem
milliós jutalom, hanem büntetés jár
– jelentette ki.

Nacsa
Lőrinc
közölte:
a
Fidesz-KDNP a parlamentben kész
minden támogatást megadni a kormánynak ahhoz, hogy véget vessen
a börtönbiznisznek.
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Hálaadó szentmise a 75 éves KDNP-ért
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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.
FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

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

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

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A Kereszténydemokrata Néppárt
(KDNP) ugyanazt vallja 75 éve, viszont a megfogalmazás korról korra
változik, éppen ezért a párt tagjainak feladata, hogy hűségesek legyenek az örök értékekhez és rugalmasak a megfogalmazás tekintetében
– mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke december 22-én Kalocsán.
Semjén Zsolt a Kereszténydemokrata Néppárt megalakulásának

75. évfordulója alkalmából tartott
hálaadó szentmisét megelőzően kiemelte: a KDNP egy olyan sajátos
párt, amely azért jött létre, hogy az
evangéliumot képviselje a politikai
életben.
Hangsúlyozta: elveik lényege
egyrészt az örök értékek megvalósítása a mindennapokban, másrészt
az adott kor kihívásaira olyan válaszokat adni, amelyek megfelelnek a
kornak, de mégis az örök értékekben
gyökereznek.

A kereszténydemokrata politikus
örök értéknek nevezte a perszonalitást, a személyiség tiszteletének
elvét; a szolidaritást, a közösség
gondolatát, illetve a szubszidiaritás
elvét, a kölcsönös kisegítés elvét,
amelyen az egész európai civilizáció nyugszik. Semjén Zsolt szerint
ennek értelmében amit egy kisebb
közösség megtehet, azt egy nagyobb nem veheti el. A család feladatát például nem veheti el az állam,
de ha a kisebb közösség valamilyen

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 –

oknál fogva nem tudja ellátni a saját feladatát, akkor a nagyobbnak ki
kell segítenie – fogalmazott. Mint
mondta, ezen nyugszik az egész önkormányzatiság gondolata, amely
Arisztotelésztől ered, de Szent Tamásnál kristályosodott ki, és a keresztény társadalmi tanítás egyik
fundamentuma.
Magyarország
miniszterelnök-helyettese hangsúlyozta: a
Kereszténydemokrata Néppárt politikája és a programja mindig ki-

AZÁN

Országjáró

H AZÁNK

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron
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S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

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

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 többartózkodott, az egy nem szavaa szintén független Fodor
radta 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

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

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

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 éréter rövid
ennek a vie kell azok-

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

számítható, hiszen az egyház társadalmi tanításából következik.
Emlékeztetett: a Kereszténydemokrata Néppárt az egyetlen történelmi párt, az egyetlen világnézeti
értelemben vett kereszténydemokrata párt a magyar politikai palettán.
A kereszténydemokrata pártelnök felidézte: a KDNP-t 1944-ben
alapították a német, náci megszállással szemben, és kifejezetten a
nyilasokkal szemben. Tagjai később felléptek a kiépülő kommunista diktatúrával szemben, majd
1956-ban újra részt vettek az ellenállásban. Három évtizeddel később
rendszerváltó pártként vettek részt
Antall József kormányában, s egy
évtizede Orbán Viktor kormányában építik az országot.
Semjén Zsolt a Fidesz–KDNP szövetségét nemcsak a magyar történe-

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 –

lem, hanem az Európai Unió történetének is a legsikeresebb politikai
konstrukciójának nevezte, mert mint
mondta, soha nem volt precedens
arra, hogy egy évtizeden keresztül
egy párt vagy pártszövetség támogatottsága folyamatosan abszolút
többség felett legyen.
A
kalocsai
Nagyboldogas�szony-főszékesegyházban
tartott
hálaadó szentmisén Bábel Balázs
kalocsa-kecskeméti érsek prédikációjában felidézte Barankovics
István egyik parlamenti felszólalását, amellyel megvédte az egyházi
iskolákat. Az iskolák államosításáról című beszédében a Demokrata
Néppárt egykori főtitkára XIII. Leó
pápa egyik megállapítását idézte,
amely szerint „az atyai hatalom
olyan természetű, amelyet az állam
sem el nem nyomhat, sem fel nem

szívhat, mivel közös eredete van az
emberiség életével”.
Bábel Balázs szerint az atyaság
isteni eredetű, amelyben megkülönböztethető a biológiai atyaság és a
lelki atyaság formája, de kiterjesztve a fogalmat, egy közösség atyjává
válni a honatyaság. Az érsek szerint
a nemzetet, az embereket képviselő
honatyai feladatokra méltóvá kell
lenni, mert ez sokkal több, mint a
szavazatok által elnyert parlamenti
tagság. Óriási feladatnak nevezte,
amihez fel kell nőni. Hangsúlyozta: a Kereszténydemokrata Néppárt
férfi és női tagjainak egyaránt nagyon nagy feladata van: példát kell
mutatniuk, mert a mai világban kevés a jó példa.
A Kereszténydemokrata Néppárt
megalakulásának 75. évfordulója alkalmából tartott hálaadó szentmisén

részt vett többek között Harrach Péter,
a KDNP parlamenti frakcióvezetője,
Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a KDNP Országos Választmányának elnöke, Süli János tárca nélküli
miniszter, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkára,
Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke és a KDNP ország�gyűlési frakciójának tagjai, köztük Nacsa Lőrinc frakciószóvivő és Hargitai
János, a KDNP ügyvezető alelnöke,
Aradszki András és Földi László Pest
megyei országgyűlési képviselők, a
KDNP megyei és helyi politikusai,
köztük Filvig Géza, aki október óta tölti be Kalocsa polgármesteri tisztségét.
A KDNP tagjai ezt követően Bábel Balázs vendégeként megtekintették a főszékesegyházat, majd az
érseki múzeumot és a könyvárat is.

A 75 éves KDNP-ről szóló dokumentumfilmet okostelefonjával a következő QR-kód segítségével is elérheti:
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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.
FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

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

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

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Seszták Oszkár, a Kereszténydemokrata Önkormányzati Tanács elnöke, Nagy István agrárminiszter, Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője és Rácz Zsófia
fiatalokért felelős helyettes államtitkár is felszólalt a rendezvényen
GONDOLA.HU

Ifjúsági és vidékfejlesztési témák
voltak terítéken az Itthon, Fiatalon, Szülőföldön téli akadémián
Érpatakon.
503 kilométer az út a Zala megyei
Lentiből a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Érpatakig, melynek túlnyomó többségét gyorsforgalmi úton
lehet megtenni. Így is 5 órás utazással kell számolnia annak a Zalából
résztvevőknek. Megérte azonban
az oda-vissza már ezer kilométeres
utat vállalni, hiszen a már megszokott vendégszeretet mellett gazdag
programmal és számos vezető közéleti személyiséggel találkozhatott
az ember a tanácskozáson.
A rendezvény imaórával kezdődött, amelyet Szocska Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke
vezetett és kiemelte: a mindenható
Isten előtt mindenki a saját munkájában, hivatásában is felelős azért,
hogy cselekedeteit is áthassa a keresztény értékrend.
Megtisztelő volt, hogy első hivatalos útjaként érpataki rendezvényünkre látogatott el Rácz Zsófia
frissen kinevezett, fiatalokért felelős
helyettes államtitkár (EMMI), hogy
találkozhasson az ott jelenlévő fiatalokkal. Felszólalásában kifejtette,
hogy hivatásfelfogása szerint elsősorban kérdezni és nem megmondani szeretne – nem csak hallani, de
érteni is –, nyitottan közeledni a fiatalokhoz, sokfelé elutazni az országban és sokukkal találkozni.
A tanácskozáson jelen volt Jakab

István, az Országgyűlés alelnöke,
aki szintén elsősorban a fiatalokhoz, a fiatalokról szólt előadásában.
Büszkén vázolta, hogy a csapatában
az átlagéletkor 32 év alatt van, tehát
nem csak beszélni tud a fiatalítás
jelentőségéről, hanem mindennapi
gyakorlatában műveli is azt – pozitív tapasztalatokkal. Jakab István
elmondta, hogy véleménye szerint
meg kell engedni azt is, hogy a fiatalok elkövessék a maguk hibáit, hiszen ez is hozzátartozik a tapasztalatgyűjtéshez, a hibákat pedig jobb
pályánk elején elkövetni, amikor
még kisebb azok kockázata.
Realitás – és itt már a cikk szerzője szól – hogy 30 évvel az első szabad országgyűlési választások után
már nem is egy, de több generáció
nőtt fel Magyarországon úgy, hogy
saját megélt tapasztalattal nem rendelkezik a Magyarországon megvalósult szocializmus valóságáról. Az
ún. Y generáció (1980-1995 közt
születettek) legidősebb tagjai is
csak általános iskolások voltak még
akkor, amikor kikiáltották a köztársaságot, Antall József kormányt
alakított, és az utolsó szovjet katona is elhagyta hazánk területét. A
Z generáció tagjai (1996-2007 közt
születettek) már egy atlanti elköteleződésű (NATO-tagság), EU-tag
országban szocializálódnak politikai szempontból. Ezen fiatalok a
médiában megjelenített, illetve tanulmányi és munkaügyi célokból
megtapasztalható Nyugathoz mérik
a mai magyarországi viszonyokat,
lehetőségeket – akár igazságos ez,
akár nem. Erre figyelemmel kell

lennünk ifjúságpolitika kialakításakor, az intézkedések és a kommunikáció szintjén is, hiszen ez a
korosztály szépen lassan többségbe
fog kerülni a szavazóurnáknál is.
„Fide, sed cui, vide”, azaz: bízzál,
de nézd meg, kiben – tartja a latin
mondás. Azért is nagyon ide illő ez a
gondolat, mert egyfelől tartalmazza
azt a követelményt, hogy meg kell
adnunk a bizalmat, időnként meg is
kell előlegeznünk azt a fiataloknak
(hiszen valahol el kell kezdeni, és a
gyakorlattal rendelkező pályakezdő
hiába a HR-esek álma, valójában
önellentmondás). Másfelől, természetesen helyénvaló az óvatosság
is, hiszen a fiatalítás jelszava sosem
válhat abszolút céllá – a feladatra
alkalmas fiatalokat kell megtalálni
és helyzetbe hozni, hogy aztán a teher alatt a pálma nőjön, és ne a gaz.
A tapasztaltak fontos feladata tehát
az alkalmasság jeleit észrevenni és
megnyitni az utakat.
Az érpataki akadémia szempontjából különös jelentőséggel
bírt Nagy István agrárminiszter,
Gyopáros Alpár kormánybiztos és
Szalay-Bobrovniczky Vince civil
és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár előadása.
A vidéki Magyarország jelentőségével kapcsolatban Nagy István
elmondta, hogy amikor Magyarország bajban volt, a megújulás mindig vidékről jött. A Magyar Falu
Program a kormány odafigyelését
igazolja a kistelepülések irányába:
az utak nem azért újulnak meg,
hogy könnyebb legyen elmenni, hanem hogy jobb legyen megérkezni.

A miniszter rámutatott, hogy
hasznos volna fiatalokat – divatos
szóval élve – érzékenyíteni a mezőgazdaság, az élelmiszerelőállítás, a
vadgazdálkodás valóságára is, hogy
a teremtett világ rendjének megfelelően tudjanak különbséget tenni
háziállat, házi kedvenc és tenyészállat, haszonállat, vadállat közt.
Lehet ugyanis ahhoz ragaszkodni,
hogy csak mélyalmos és szabadtartású csirke tojása kerülhessen a
polcokra, azonban a haszonállatok
ilyen „jogainak és jólétének” biztosítása annak költségeire tekintettel
könnyen eredményezhet 100 forint
körüli tojás árat. A jelenlévő fiatalokra utalva elmondta, szíves látja,
hogy a fiatalok megkérdőjelezhetetlen és örökérvényű értékek mentén
akarnak a közösségi életben részt
venni, mert így lesznek képesek rá,
hogy megváltoztassák a világot.
Gyopáros Alpár Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta, hogy a Magyar
Falu Program folytatódik, sőt bővül:
az infrastrukturális célú fejlesztések támogatása mellett a jövőben a
kistelepülései civil szervezetek is
forráshoz juthatnak a programból.
Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár megerősítette, hogy
a Nemzeti Együttműködési Alap
mellett szükségesnek látták, hogy
a kisebb civil szervezetekre optimalizált civil támogatási programot
indítsanak, a Magyar Falu Program
keretei közé helyezve. Így egyszerre
tud fejlődni az épített környezet és
a közösségek, a falvak két legfontosabb megtartó és vonzó ereje.
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A Kereszténydemokrata
Néppárt megyei elnökei és
fővárosi elnöke, illetve a megyei
szervezetek (főváros) részéről a
KDNP Országos Elnökségébe
delegált tagok
(2019-24)
S-JÚNIUS

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

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

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 többartózkodott, az egy nem szavaa szintén független Fodor
radta 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

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

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

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

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 éréter rövid
ennek a vie kell azok-

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

Amint arról a Hazánk előző számában
már beszámoltunk, 2019 novemberében megtörtént a Kereszténydemokrata Néppárt helyi szervezeteinek
tisztújítása, melyet decemberben a
megyei, majd januárban az országos
tisztújítás követett (utóbbiról szóló
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 –

beszámolónkat a címlapon olvashatják). Az alábbiakban a KDNP megyei
tisztújításain mandátumot nyert megyei választmányi elnökök, illetve a
megyei szervezetek részéről a KDNP
Országos Elnökségébe delegált tagok
listáját közöljük.

MEGYE
(FŐVÁROS)

MEGYEI
(FŐVÁROSI)
ELNÖK

DELEGÁLT AZ
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Bács-Kiskun

Mák Kornél

Szabó Sándor

Baranya

Hargitai János

Grób Gábor

Békés

Szebellédi Zoltán

Pálmai Tamás

Borsod-Abaúj-Zemplén

Csiba Gábor

Sója Szabolcs

Budapest

Bagdy Gábor

Bagdy Gábor

Csongrád

Polner Eörs

Kalmár Ferenc

Fejér

Földes Zoltán

Mahlerné
Köfner Anikó

Győr-MosonSopron

Széles Sándor

Széles Sándor

Hajdú-Bihar

Korbeák György

Korbeák György

Heves

Smidné
Vereb Julianna

Szinyei András

Jász-NagykunSzolnok

Póta Sándor

Battyányi
Józsefné

Komárom-Esztergom

Szallerbeck Kornél

Szerencsés
Gergely

Nógrád

Bablena Ferenc

Kovácsné
Nagy Mária

Pest

Gaal Gergely

Farkas András

Somogy

Szászfalvi László

Giber Vilmos

SzabolcsSzatmár-Bereg

Seszták Miklós

Kiss András

Tolna

Orbán Attila

Pálos Miklós

Vas

Harangozó Bertalan

Hajós Attila

Zala

Császár Zoltán

SáringerKenyeres Tamás

Megjegyzés: Veszprém megyében a tisztújítás a következő időszakban
várható
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Kecskeméten folytatódott
a Bátrak Ligája
Siklós és Balassagyarmat után
tíz csapat részvételével januárban
Kecskeméten, a Lánchíd Utcai
Sport Általános Iskola sportcsarnokában folytatódott a Bátrak Ligája
elnevezésű iskolai vetélkedősorozat, melynek katonai jellege is van,
hiszen a sebesült társak hordásától
kezdve a lézeres céllövészeten keresztül kadétok is segítik a fiatalok
felkészülését.
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára az országos versenysorozat megnyitóján jelezte, hogy a
nemzeti összetartozás évében határon túli csapatok is részt vesznek a
versenyen. A Bátrak Ligája kecskeméti állomásán ugyanis két vajdasági és egy horvátországi általános
iskola is képviseltette magát. Az államtitkár hangsúlyozta, bízik benne, hogy azt az összefogást, illetve
nemzeti összetartozást, amit az elmúlt években sikerült megteremteni – akár a Bátrak Ligája sport- és
ügyességi versenysorozat keretében
is – lehetőség lesz tovább erősíteni a
fiatalok körében. Potápi Árpád János
emlékeztetett: ez a második tanév,
hogy a Honvédelmi Sportszövetség
a nemzetpolitikai államtitkársággal
összefogva valósítja meg a Bátrak
Ligája vetélkedősorozatot.
Simicskó István hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos, a Honvédelmi Sportszövetség
elnöke elmondta: akárcsak a próbatételekhez, kihívásokhoz, úgy az
élethez is bátorság szükséges. Mint
kiemelte, a szövetség célja, hogy
olyan képességekkel és kompetenciákkal vértezzék fel a fiatalokat, ame-

Simicskó István kormánybiztos
lyekkel minél hatékonyabban úrrá
tudnak lenni a mai, globalizált világ
különféle nehézségein.
A kereszténydemokrata politikus
elmondta: a Bátrak Ligája versenysorozatnak katonai jellege is van,
hiszen a sebesült társak hordásától
kezdve a lézeres céllövészeten keresztül kadétek is segítik a fiatalok
felkészülését. A főként honvédelmi
jellegű versenyszámokat úgy állították össze, hogy azonnali sikerélményhez juttassák a fiatalokat, és a
vetélkedés mellett a közösségépítés
is fontos szempontja a szervezőknek – tette hozzá.
Simicskó István emlékeztetett: az
országos hálózatot képező Honvédelmi Sportközpontok egyike a
tervek szerint Kecskeméten épül
majd meg. A közösségi élmények,
a sportolás és honvédelmi ismeretek
elsajátításának legfőbb helyszínein
a sportlövészet, a küzdősportok és
a technikai sportok lehetőségét is
megteremtik – sorolta.
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Fórum
Harrach Péter – Rétvári Bence:

S-JÚNIUS

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A fogyasztók védelmében: a kuruzslásnak,
telejóslásnak a tévében sincs helye!

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

A telejósdák nyilvánvaló megtévesztésen, átverésen alapulnak, céljuk, hogy
becsapják az embereket és így sajtoljanak ki belőlük minél több pénzt.
Ugyanúgy működnek, mint a termékbemutatók: csalással rászednek embereket a vásárlásra, miközben amit ígérnek, valójában nem is létezik.
Egyértelmű, hogy a telejósdák saját
magukon túl nem szolgálják senkinek az érdekeit. Tegyük fel a kérdést:
ha valaki valóban a jövőbe látna vagy
gyógyítani tudna, ezt a képességét a televízión, illetve sms-n keresztül árulná?
Nekik nem az emberek jólléte, hanem a
minél magasabb percdíj és a profit megszerzése a lényeg. A KDNP azonban

minden eszközt megragad, hogy megvédje a magyarokat a csalóktól.
Az ilyen műsorok és szolgáltatások
több ponton is fogyasztóvédelmi kérdéseket vetnek fel és beleütköznek a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
törvény egyes rendelkezéseibe. Se adatvédelmi szempontból nem felelnek meg,
sem a kiválasztási metódusuk nem átlátható, sem a saját maguk által a műsorban
tett vállalásaikat, ígéreteiket nem tartják
be. Ennek kapcsán számos állampolgári panasz érkezett már, amelyek mind
nagyon hasonló, de annál inkább elfogadhatatlan és méltatlan esetekről számolnak be: egyes műsorok csodaolajokat

Rétvári Bence:

Törölje
műsorkínálatából
a Netflix a Jézust
homoszexuálisként
ábrázoló filmet!
2019 decembere óta elérhető a Netflix hazai
felületén is az a film, amely Jézust vallásgyalázó
módon homoszexuálisnak állítja be. A Krisztus első
megkísértése című brazil produkció keresztények
millióit sérti meg ezzel Magyarországon, és
milliárdjait világszerte. Felháborító, hogy egy
ilyen alkotás műsorra kerülhet, sőt a Netflix hirdeti
és reklámozza is a filmet, mintegy komédiaként
tálalva azt a felhasználók számára.
A kereszténységből – csakúgy, ahogy bármely
más vallásból – nem űzhető gúny, hiszen az más
emberek vallásszabadságát, emberi méltóságát
sérti. A keresztényeket is megilleti a tisztelet, mint
minden embert, és ez alól egy olyan platform sem
kivétel, mint a Netflix. A cég által forgalmazott
film direkt provokáció, a keresztényeket és a
kereszténységet gyalázó alkotás.
Már közel másfél millió ember írta alá
személyesen azt a petíciót, mely így fogalmaz:
„Mélyen megsért, hogy közzétették és hirdetik
a vallásgyalázó Krisztus első kísértése című
filmet, ráadásul karácsonyi kiadásként az adventi
várakozás idején. A film vallásgyalázó elemekkel
van tele, Jézust homoszexuálisként ábrázolja, Szűz
Máriát házasságtörő nőként, az apostolokat pedig
alkoholistaként. Ez teljességgel elfogadhatatlan.
Kérem, hogy azonnal töröljék katalógusukból a
megbotránkoztató filmet, és kérjenek bocsánatot a
megsértett keresztényektől!”
Ha a Netflixnek értelmezhető fogalom a
tolerancia, ha számít emberek milliói vallási
meggyőződésének durva megsértése, akkor
azonnal törölje a magyar műsorkínálatából a
keresztényeket sértő botrányfilmet!

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 –

reklámoznak, amelyeknek aztán nincs is Gazdasági Versenyhivatal vizsgálja. A
jótékony egészségügyi hatásuk; mások KDNP mindig is kiemelt figyelmet forMegjelent
Ferenc
nyereményeket ígérnek, amelynél végül dított az élethelyzetüknél fogva
fokozott
pápa Laudato si´
kiderül, hogy nyeremény ugyan nincs, veszélynek kitett fogyasztók kezdetű
védelmére.
enciklikája
cserébe azonban ott marad a fogyasztó
Példaként említhetjük
a kell
nemrég a jogA lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen is védekezni
egy rendkívül magas telefonszámlával; sértő termékbemutatók elleni fellépést,
megint más műsorok szorongást, pánikot vagy éppen az áldoktorok, kuruzslók
keltő kijelentéseket fogalmaznak meg: ellen tavaly év végén bevezetett szigobokaszalag-szakadást szenved november rúbb jogszabályokat, melyek mind az
12-e után; lehet, hogy találnak Önben állampolgárok védelmét, megtévesztécsomót; 30 év családi szerencsétlenség sük megszüntetését, és tiszta helyzetek
jöhet, ha nem telefonál.
megteremtését tűzték ki célul.
Éppen ezért egy évvel ezelőtt nyújtottuk be a fogyasztóvédelmi szervekhez
azt a panaszt, amely kérte a hatóságot,
A közlemény szerzői a
hogy vizsgálja ki a telejósda-szolgálKereszténydemokrata Néppárt
tatások működését, az ügyet jelenleg a
alelnökei
FORRÁS:MTI

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

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

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

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

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Surján László:

Végső búcsú Horváth Jánostól
Horváth János képviselőtársunk
novemberben átlépett az égi
frakcióba, s vele ismét a huszadik század egy darabja szállt
sírba. Nagy idők tanúja volt, az
életrajzi adatok felsorolása egy
mozgalmas kalandfilm forgatókönyvének vázát adja. De,
akik ismertük, bizton állítjuk,
mi sem áll távolabb tőle, mint a
kalandorság. Hogy idős kora tette-e, vagy az alaptermészetéből
adódott, mindegy: valami végtelen nyugalom
áradt belőle, ami át is ragadt a környezetére.
Ha el akarjuk őt helyezni a politikai térképen, akkor nem kétséges, hogy a középen
találjuk. Nem nehéz ezt bizonyítani, hiszen
mindkét oldal börtönbe zárta. A Gestapo ki
akarta végeztetni. Életében először talán akkor járt az Országház épületében, amikor az
ott felállított börtönbe vitték. Sikeresen megszökött, és református papnak álcázta magát
addig, míg a németek ki nem takarodtak hazánkból. Az 1945. évi nemzetgyűlési választásokon a Kisgazdapárt színeiben indult. Győzött, mégpedig Angyalföldön, s ezt a körzetet,
ha jól tudom, azóta csak baloldali jelölt tudta
megszerezni. Ellenfele Kádár János volt. Közben befejezte az egyetemet, közgazdász lett.
A nemzetgyűlési választásokat egyébként a
kisgazdák 57 százalékkal nyerték, ám ennek
birtokában sem tudták irányítani az országot,
erről a megszálló Vörös Hadsereg gondoskodott. Azokat, akikben akadályt láttak, könyörtelenül félreállították. A fiatal képviselő hiába
dolgozott a miniszterelnök mellett, ez sem
mentette meg attól, hogy mint „összeesküvőt”
elítéljék. Három és fél esztendő kényszermunka várt rá. Ennek letelte után fizikai munkával kereste a kenyerét. 1956. október 25-én
ott volt a Kossuth téren, és szerencsére nem

sérült meg. Részt vett a forradalomban, majd novemberben
az Egyesült Államokba ment.
Itthon csak újabb börtön vagy
kényszermunka, ha ugyan
nem halál várt volna rá. Kint
maradt, egyik motorja lett a
kinti magyar életnek, s közben
szoros kapcsolatban állt a republikánusokkal mint elismert
közgazdász, egy időben elnöki
tanácsadó is volt.
A rendszerváltás nem röpítette azonnal
haza, mint az emigráció több más tagját. Talán
nem érezte, hogy együtt tudna működni pártja, az FKGP akkori vezető embereivel. Ám
1997-ben Orbán Viktor hívásának már nem
állt ellen, így lettünk képviselőtársak 1998-tól.
Egymás közelében laktunk, a késő esti ülések
után többször vittem haza, s ilyenkor mindig
lenyűgözött megfontolt, okos szavaival. Volt,
hogy ott ültünk a kocsiban a háza előtt, s nem
találtuk a beszélgetés zárómondatát.
Egyre kevéssé érezte jól magát a hazai parlamenti csatározások közepette. Nem hitt a
hangerőben. Nem hitt a durvaságban. Szerette volna tisztelni a politikai ellenfeleket is, és
fájlalta, hogy a magatartásuk egyre nehezebbé
teszi ezt a számára. Olyan parlamentet kívánt,
amelyet szerethetnek az emberek. Ennek létrejöttét már odafentről segítheti, s e segítségre
igencsak rászorulunk mindannyian.
Horváth János életútja elgondolkodtatja az
embert. Mi lett volna ebből az országból, ha
neki és oly sok más kiváló embernek nem tör
derékba a kommunizmus, hanem alkotóerejük
teljességét hazánk javára fordíthatják! Szerényebb volt annál, hogy ezt így kimondta volna, de ahol tehette, hirdette: a kommunizmus
bűnei felmérhetetlenek, s a vörös és barna diktatúra egyaránt bűnös a huszadik századért.
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Semjén Zsolt:

Erő, szeretet, józanság Kiss-Rigó László
püspök úr életében és munkájában

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

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 többartózkodott, az egy nem szavaa szintén független Fodor
radta 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

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

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

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 éréter rövid
ennek a vie kell azok-

úl ott van az
„Az ember,
ilágot” – 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 –

Az alapítók szándéka szerint a Duna-díjat azok kaphatják, akik sokat
tettek a nemzet megmaradásáért és
a magyarság összetartozásáért. Az
idei díjazott esetében ez különösen
igaz.
Kiss-Rigó László életrajzát olvasva két szent példáját emelhetjük ki,
akikkel egy „átlagos” keresztény
magyarhoz képest szorosabb, személyesebb kapcsolatba került, és
akik nagy hatással voltak rá. Kohómérnök édesapja munkája révén diákévei egy részét Indiában töltötte,
Kalkuttában járt katolikus iskolába.
E város nevét hallva a múlt század
egyik legnagyobb szentje, az apró
és törékeny, mégis hatalmas hatású
Teréz anya jut az eszünkbe. Püspök
úr iskolája önkéntes diákcsoportjának tagjaként heti rendszerességgel
segített Teréz anyának, s megtanulta tőle, hogy a segítségnyújtást a
saját környezetünkben kell kezdeni. „A szeretet otthon kezdődik” –
mondogatta Teréz anya.
Hosszú évekkel később, eleget
téve az isteni hívásnak, papi pályára lépett, s teológusként tudta, hogy
a Gondviselés nemcsak égi hazát
készít számunkra, hanem földi hazát is ajándékoz nekünk. Az égi hazáról van sejtésünk, hiszen elmondjuk a Credóban: „várom a holtak
feltámadását és az eljövendő örök
életet”. Az égi haza olyan ajándék,
amit nem csak várnunk, hanem
üdvösségünket munkálni kell. És
tenni kell a földi hazáért, mert „a
szeretet otthon kezdődik”.
Kiss-Rigó László élete imádság
és tett. Ő alapította a rendszerváltoztatás után az első katoli-

kus iskolát Esztergomban, melyet
Mindszenty József hercegprímásról nevezett el. Egyházmegyéjében
tíz év alatt nyolc templomot épített
Lökösházán, Bakson, Újszentivánon, Nagylakon, Békéssámsonon,
Hódmezővásárhelyen,
Tarhoson
és Derekegyházán. Iskolákat, óvodákat alapított, a Szeged-Csanádi
Egyházmegye 84 helyen lát el köznevelési feladatot óvodás kortól a
szakoktatáson keresztül az érettségiig. És akkor még nem beszéltünk
a gyermek- és ifjúságvédelemről, a
felsőoktatásról, a szociális és kulturális intézményekről, a hiteles tájékoztatást szolgáló médiumok alapításáról. És a sportról.
A sportról, ami képes magában
foglalni mindazt, amiről eddig beszéltem. „Az igazi játék szavak
nélkül is transzcendens élményt
nyújt ugyanúgy, mint a művészet,
a szépség, a tiszta természet és a
valódi szeretet megtapasztalása” –
nyilatkozta Kiss-Rigó püspök úr.
A sportban megvan a pedagógiai,
az egészségügyi és a pasztorációs
szempont. Ha mindezt képesek vagyunk belátni, rögtön megértjük,
miért hozta létre Kiss-Rigó László püspök a Grosics Akadémiát és
a Szent Gellért Fórumot, ami nem
csupán egy sportlétesítmény, hanem – amint a neve is mondja – keresztény közösség.
Említettem, hogy két szent volt
nagy hatással mai kitüntetettünkre, eddig azonban csak egyet említettem. Itt az ideje, hogy eláruljam, ki a másik. Karol Wojtylára
gondolok, aki fiatal korától kezdve
sportolt: túrázott, biciklizett, eve-

zett, úszott és még pápaként is síelt
az olasz hegyekben. Mint a kisfiúk
oly gyakran, ő is a focival kezdte.
Tagja volt szülővárosa, Wadowice
csapatának, rendszeresen és örömmel rúgta a labdát. És persze bajba
is került, mert egy alkalommal berúgta a templom ablakát…
Azt nem tudom, hogy a szent pápához hasonlóan leigazolt, kapus
poszton játszó Kiss-Rigó Lászlóval
történt-e hasonló eset, de azt tudom, hogy mindketten úgy gondolják: a sportnak az embert kell szolgálnia. Az olyan sport pedig, mint a
futball, terápia lehet korunkban az
érzelmileg és társas kapcsolataiban
deficitet szenvedő ember számára.
Egy interjúban Püspök Úr úgy
jellemezte sportolói önmagát, hogy
ő a legjobb kapus a püspökök kö-

zött. Ez minden bizonnyal így van.
És még hozzátette, hogy ennek a
fordítottja is igaz: ő a legjobb püspök a kapusok között.
Kiss-Rigó László püspök úr egyházmegyéje a legősibb magyar
püspökségek közé tartozik, Szent
István király alapította az 1030as években. Hosszú évszázadok
viszontagságait túlélte, sorsa a
trianoni békediktátum következtében pecsételődött meg: az újonnan
meghúzott határok három részre
szakították. Nagy része Romániához került és beolvadt a Temesvári
Egyházmegyébe. Kisebbik részét,
mintegy 60 plébániát Jugoszláviához csatolták, ebből Nagybecskerek központtal önálló egyházmegye lett. Az egykori Csanádi
Egyházmegyének mind területében, mind papjainak és híveinek
számában csak a töredéke maradt
az Anyaországban. A nemzet ös�szetartozásának megélése itt a
mindennapok része, a hívek együtt
tesznek tanúságot közös örökségükről, mert tudják, hogy az identitásunk megerősítése jelenti a
megmaradást.
Virtus, dilectio, sobrietas – ez
Kiss Rigó püspök úr jelmondata.
Erő – a sportban, szeretet – a főpapi
szolgálatban, józanság – az építkezésben.
Kedves Püspök Úr!
Isten éltessen sokáig!
Magyarország miniszterelnökhelyettese fenti beszédét
a Duna Televízió által alapított
Duna-díj átadásán mondta el
2019. december 12-én

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Kiss-Rigó László Szeged-csanádi megyés
püspök és Balogh László, a Közszolgálati Közalapítvány elnöke
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Ferenc pápától vitte Kárpát-medencei ifjúságunk a civilizációs áldást:
a békére és teremtésvédelemre sürgető egyetemes felhívást. Az EP elnökségi fogadás után idén is a magyarországi és erdélyi betlehemezők
írták fel 20*C+M+B+20 áldását a
plenáris ülésterem protokolláris főbejáratára.
A „Christus Mansionem Benedicat” / „Krisztus áldja meg ezt a
házat”... csillag és három kereszt a
négy égtájas pozitív összefogást jelképezi, minden jóakaratú ember és
közösség részéről a 2020-as esztendő felvállalt történelmi felelősségével, minden áldozatával és ajándékával...
Varga-B.József, az Európai Magyar Fiatalságért (EMF) Alapítvány
elnökének beszámolójából kiderül: a gyermekek delegációja sorra
járta a Háromkirályokat meghívó
EP-képviselők irodáit, nemzeteken
és pártokon felül számos ország kép-

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

megbecsülő anyaországi európai parlamenti képviselőkhöz
mentek, akik meghívásukkal is jelezték
civilizációs
elköteFerenc
lezettségüket.Megjelent
Győri
pápa Laudato si´
Enikő EP-képviselő
kezdetű enciklikája
nagyon
kedves, eleA lelki-szellemi környezetszennyezés ellen
is védekezni kell
gáns, szíves fogadása
és Hölvényi György
kereszténydemokrata képviselő humoros
közvetlensége meghatotta a diákokat.
Az ő irodájuk ajtaján is egy évig lesz
látható a most felírt
karácsonyi áldás mindig fiatalos, pozitív
és konstruktív szemerdélyi EP-képviselő évek óta segíti léletre biztató jele: 20*C+M+B+20.
a magyar csapatot. Ezt követően az „Az Égiek segítsék munkájukat
évezredes magyar kulturális, törté- mindazoknak, akik átlépnek ajtóinelmi és közösségi örökség kincseit kon!” – fogalmazott Varga-B. József.
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

viselőihez eljutottak. A gyergyótekerőpataki, marosvidéki és kisteleki
betlehemezők először Winkler Gyula ajtajára írták az áldást, hiszen az

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 –

Felvidéki és kárpátaljai versenyzők is részt vettek az idei
Deák András Asztalitenisz Emlékversenyen

A KDNP Országos Sport és Életmód Szakbizottságának régi és új vezetése a
Deák András Asztalitenisz Emlékversenyen. Az új vezetőség (balról jobbra):
Kriksz István titkár és Hídvégi Vince elnök. Mellettük a leköszönő vezetés:
Zaymus Vince elnök és Fodor Artúr titkár
Fokozatosan összmagyar jelleget ölt a
január 11-én tizenharmadik alkalommal
Budapesten megrendezett Deák András
Asztalitenisz Emlékverseny, amelyet
Beer Miklós, a Váci Egyházmegye
nyugalmazott püspöke nyitott meg. A
Kereszténydemokrata Néppárt Sport
és Életmód Szakbizottsága, valamint a
Regnum Marianum SE által megvalósított viadalon a Kárpátia Sport Polgári
Társulás közreműködésének köszönhetően immár másodszor mérettethettek
meg felvidéki versenyzők is.
A határon túli magyarságot a felvidéki résztvevőkön kívül ez alkalommal már kárpátaljai versenyzők
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em – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

is képviselték, s a szervezők tervezik
erdélyi és vajdasági pingpongozók
jövő évi meghívását. Ekképp a viadal
fokozatosan összmagyar, Kárpát-medencei jelleget ölthet.
A szervezők 2008 óta a MOATSZ
Ormai László asztalitenisz-csarnokában emlékversennyel és közösségi együttléttel emlékeznek Deák
Andrásra, aki a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) budapesti elnöke, a XI. kerület ország�gyűlési képviselője és példamutató
családi életet élő hatgyermekes apaként a Regnum Marianum közösség
aktív tagja volt.
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