AZÁN
HAZÁNK

KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET · A KERESZTÉNYDEMOKRATÁK
LAPJA · 2020. MÁRCIUS
S-JÚNIUS

Egyszerre kell magyarnak,
közép-európainak
és
európainak
lenni
Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Sajátos március 15-i ünnepséget tartottak az Újbudai Gárdonyi Géza
Általános Iskolában a koronavírussal
kapcsolatos járványügyi intézkedések
miatt. Az iskola 7. osztályos diákjai
ünnepi műsorral készültek nemzeti
ünnepünk, az 1848-49. évi forradalom
és szabadságharc emlékére, azonban
közben a kormány veszélyhelyzetet
hirdetett ki az ország teljes területére a koronavírus megjelenése miatt.
Az iskolában a megemlékezéseket
osztályonként tartották meg, amire
Simicskó István, Újbuda országgyűlési képviselője meghívást kapott.
A keresztényemokrata politikus
megköszönte a tanároknak és a diákoknak a felkészülésüket és ajándékot
adott át. Az ajándék egy olyan Szűz
Máriás zászló másolata volt, amelyek
a honvédsereg számára készültek 172
évvel ezelőtt. Az olajjal festett zászlón
Mária a kis Jézust bal karján tartja.
Az ajándék átadásakor Simicskó
ellenében, 41 tartózkodás mellett
István FORRÁS:MTI
köszöntőjében elmondta,
hogy fontos feladat a nemzeti trare jóvá
emlékeztetnek
minket,
amelyek
hagyta
a Ház. Igennel
az előternemzeti az
hagyományok,
a ápolása,
megismerése
tisztelete
Júniusdíciók,
30-án aelfogadta
Ország- jesztők
mellett
a Fidesz és és
a Jobbik
nélküli mamindannyiunk
feladata
és kötelesgyűlés tárgyilagos
a családielfogultság
csődvédelemről
képviselői
szavaztak,
a szocialisták,
gyarságtudat
erősítése.
– Egyszerre
sége. A és
megalapozott
és többőszinte
szóló törvényt,
amely
első lépcsőben
az LMP-sek
a függetlenek
kell
magyarnak,
közép-európainak
hazaszeretet
kialakításában
és foszeptemberben lép hatályba. A Ke- sége tartózkodott, az egy nem szavaés
európainak
lenni.
Nemzeti
ünnelyamatos
ápolásában
a
pedagógureszténydemokrata Néppárt javasla- zatot a szintén független Fodor
peink
történelmi1eseményeksok szerepe óriási – fogalmazott a
tát 142
igenfontos
szavazattal,
nem

Gáboradta le.

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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 eljáhazafias
honvédelmi
nevelésért
rást
biztosítésazzal
a céllal, hogy
a fifelelős kormánybiztos.
zetési
nehézségekkel
küzdő
Simicskó Istvánadóssága
szerint aszabánemmagánszemélyek
zeti ünnepek
megünneplése
és a
lyozott
keretek között
rendeződjön,
klasszikus
európai
értékek
hangfizetőképességük helyreálljon.
súlyozása olyan lenyomatokat
képezhetnek
a tanuló
személyisé– 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 –

gében, amelyek későbbi döntéseit
értékesen befolyásolják. A politikus hangsúlyozta: a pedagógusok
pedig személyes példát mutatnak a
nemzeti ünnepek és jelképek tiszteletére, továbbá az alapvető értékek elsajátítására is.

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´
kezdetű enciklikája

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

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen
is védekezni
kell
RENDKÍVÜLI
jogrendben,
veszélyhelyzetben az ország. Egy

A környezetszennyezés okozta károk mellett napjainkban a lelki-szellemi környezetszennyezés
ellen
védekezni
havilap nem tűzheti
ki iscélul,
hogy naprakész hírekkel szolgáljon
kell – mondta Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség olvasói
(MKDSZ)
elnöke
május
28-án
a
ke- terjedése jelentette kihívások
számára. És mivel a vírus
resztény civil szervezetek immáron tizenegyedik alkalommal megrendezetett országos fórumán az Országgyűlés
miatt bevezetett különleges jogrend alkalmával napról napra, óráFelsőházi termében. A KDNP frakcióvezetője a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontossága mellett a
ról órára változásoknak lehetünk tanúi, semmiképpen sem szeteremett 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
Hazank_marcius.indd 1

rettünk volna olyan információkat közölni, melyek a megjelenés
pillanatában már nem érvényesek, vagyis félrevezetőek lehetnek.
Nagy volt a kísértés, hogy az ellenzék – politikusok, pártok és
média – felelőtlen magatartására mutassunk rá egy elemzésben
– de most ennek sincs itt az ideje.
Természetesen azért lapunkból sem maradhatott ki az új koronaFORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU
vírus ügye, hiszen ez – érthető okból – mindenkit
foglalkoztat. A
fenti körülményekre tekintettel viszont rendhagyó
2014 elejénmegközelítésben
jelent meg a hír arról,
„tárgyaljuk” azt.
hogy Ferenc pápa ökológiai témájú
íráson kezdett
dolgozni,
amelyből
A koronavírussal kapcsolatos valamennyi
lényeges,
megbízenciklika is születhet. A Laudato si’
ható hazai hír pedig azonnal elérhető a kdnp.hu oldalon! Köves– Áldott légy! kezdetű dokumentum
ott a legfrissebb
információkat! (alcíme: A közös otthon gondozása)
híreket, amelyek asék
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 –

– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.
– Folytatás a 2. oldalon
2020. 03. 23. –9:33:24
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Kormány, párt, frakció

Átadták a Katolikus Karitász
székesfehérvári és a Baptista
Szeretetszolgálat pákozdi
logisztikai központját
A Katolikus Karitász székeshehérvári logisztikai központjának átadóján Spányi Antal megyés püspök, a szervezet
elnöke hangsúlyozta: az 1991-ben újraszervezett Katolikus
Karitász „oda viszi a segítséget, ahol baj van”. Ehhez a munkához azonban megfelelő háttér is kell, ezért vált szükségessé
a bruttó 236 millió forintból megépült logisztikai központ létrehozása, amely segíti a hátrányos helyzetűek körülményeinek javítását, a segélyek célba juttatását.
A székesfehérvári csarnok 11 hónap alatt készült el, több
mint ezer négyzetméter alapterületű. Ez 240 raklapnyi szállítmány befogadására alkalmas, így 300-500 tonna élelmiszert vagy építőanyagot is el lehet helyezni benne. A projekt
keretében informatikai és irodai eszközöket, raktározást segítő állványrendszereket, targoncákat, gyógypedagógiai fejlesztőeszközöket is beszereztek, és vásároltak két adományszállító járművet.
A Baptista Szeretetszolgálat pákozdi logisztikai központjának átadásán Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára ismertette: a Baptista Szeretetszolgálat 638 millió
forint európai uniós pályázati forrást nyert el szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi létesítmények megújítására és bővítésére. Pákozd mellett más helyszíneken: Békésen, Miskolcon,
Mátészalkán és Bükkszentmártonban is voltak hasonló fejlesztések.
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a KDNP alelnöke
a pákozdi átadón kiemelte: a kormány 4,5 milliárd forinttal
támogat kilenc karitatív szervezetet céljaik elérésében. Ezek
közül hét keresztény, egy izraelita, illetve a Vöröskeresztet
is segítik, hogy raktárakat, szociális intézményeket építsenek
és újítsanak fel szerte az országban. A kereszténydemokrata
államtitkár megemlítette, hogy az Európai Unió 2021 és 2028
közötti támogatási időszakában nagyságrendileg ötmilliárd
forintnyi támogatást szeretnének biztosítani a karitatív szervezeteknek további terveik megvalósításához.
A kereszténydemokrata államtitkár, aki a Karitatív Tanács
elnöke is, elmondta: 2010 óta hat karitatív szervezet több mint
1 milliárd 650 millió forint értékű árut juttatott el 650 ezer
embernek. Örömének adott hangot amiatt, hogy a különböző
élelmiszerláncok felajánlásaikkal egyre inkább támogatják e
szervezetek munkáját.
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A KDNP és az IKSZ a Székely Nemzeti Tanács
kezdeményezésének aláírására buzdít
Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

A teremtett világ
védelme
személyes ügy

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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

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

A Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiók védelméért indított európai polgári kezdeményezés támogatását kérte a Kereszténydemokrata Néppárt nevében Szászfalvi László
országgyűlési képviselő, illetve Nacsa Lőrinc, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség
(IKSZ) elnöke is március elején Budapesten.
FORRÁS: AA
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ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előterjesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek többsége tartózkodott, az egy nem szavazatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

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

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

Ferenc
kely Megjelent
Nemzeti
pápa Laudato si´
Tanácskezdetű enciklikája
által
A kezdeményezés célja, hogy az Európai A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni
indított
eurókell
Unió esélyegyenlőséget biztosítson a nempai polgári kezzeti régiók számára, ahol az őshonos kideményezést,
sebbségek élnek – hangsúlyozta Szászfalvi
melynek célja,
László, a KDNP frakcióvezető-helyettese. A
hogy az Európai
politikus hozzátette: az esélyegyenlőségen,
Unió
hozzon
a forrásokhoz való egyenlő hozzáférésen túl
létre uniós szinegyfajta pozitív
tű szabályozást
diszkriminációra
a szülőföldjüis szükség van,
kön élő, őshohogy az érintett nos európai kisebbségek jogainak védelme
őshonos kisebb- érdekében” – ezekkel a szavakkal hívja fel
ségek az elmúlt a figyelmet a kezdeményezés támogatására
évtizedekben és Nacsa Lőrinc, az Ifjúsági Kereszténydeévszázadokban mokrata Szövetség elnöke.
kialakult hátráA politikus rendkívül fontosnak tartja,
nyokat le tudják hogy „az Európai Unió védelmet és erőforküzdeni.
rásokat biztosítson a területén élő nemzeti
A kezdemé- közösségek számára annak érdekében, hogy
nyezés keretében szülőföldjükön megőrizhessék identitásukat,
egymillió aláírásnak kell összegyűlnie az nyelvüket, kultúrájukat” – majd kifejti, hogy
unió hét tagállamából arányosítva. Jelenleg a „nemzeti kisebbségek nagy mértékben
150 ezer felett van az aláírások száma, Ma- hozzájárulnak Európa nyelvi, kulturális sokgyarországon azonban mintegy 600 ezer alá- színűségéhez, amely értéket a következő száz
írásra lenne szükség a kezdeményezés sike- évben is meg kell őriznünk”.
réhez – fűzte hozzá.
„Ezért a kezdeményezést tagjaink között,
Szászfalvi László kiemelte: a keresztény- barátaink, ismerőseink körében is terjeszteni
demokrata közösség nagyon fontosnak érzi fogjuk, a helyi szervezeteink pedig a lehető
a kezdeményezést. Talán szimbolikusnak is legtöbb aláírást próbálják összeszedni a helyi
tekinthető, hogy éppen 2020-ban, a nemzeti közösségekből. Arra kérünk minden fiatalt,
összetartozás évében zajlik az aláírásgyűjtés hogy az őshonos nemzeti kisebbségek érde– tette hozzá.
kében írja alá a kezdeményezést” – hangsúEmlékeztetett: a múlt héten az Országgyű- lyozza Nacsa Lőrinc.
lés egyhangúlag fogadta el a kezdeményezés
Bár most a koronavírus elleni védekezés
támogatását. Szászfalvi László egyúttal arra képez Európa-szerte és Magyarországon
kért mindenkit, szánjon egy percet a kezde- is prioritást, s a személyes találkozásoményezés támogatására.
kat is tanácsos kerülni, a kezdeményezést
„Mi, az Ifjúsági Kereszténydemokrata szerencsére az interneten is aláírhatjuk a
Szövetség (IKSZ) tagjai támogatjuk a Szé- nemzetiregiok.eu oldalon.
Június 30-án elfogadta az Országgyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Kereszténydemokrata Néppárt javaslatát 142 igen szavazattal, 1 nem

– 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 –

Rétvári Bence: Magyarországon csökkent a 4. legnagyobb arányban a csecsemőhalálozás
Az Eurostat friss adatai szerint az elmúlt években mind Magyarországon,
mind pedig az EU-átlagot tekintve
csökkent a csecsemőhalálozás aránya. Hazánkban a csökkenés mértéke több mint duplája az EU-snak: míg
Magyarországon 37%-kal, addig az
uniós országok átlaga 15%-kal esett
vissza – olvashatjuk Rétvári Bencének, a Kereszténydemokrata Néppárt
alelnökének közelmúltban kiadott
közleményében.
„Hazánkban az Eurostat felmérése alapján 2010-ben 1000 élveszülöttre 5,3 csecsemőhalálozás jutott,
míg 2018-ben ez az arány már csak
3,3 volt. A csökkenés üteme az uniós országok tekintetében a 4. legnagyobb. Mindez azt jelenti, hogy
1000 élveszületést tekintve kettővel
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több gyermek marad életében hazánkban, mint 2010-ben. Magyarországon ma már az EU átlagánál
kevesebb gyermek hal meg 1 éves
kora előtt – 2010-ben ez még nem
volt így. Akkor a 23. helyen álltunk
a rangsorban, azaz mindössze 5 országban voltak nálunk rosszabbak
az adatok, míg 2018-ban már a 13.
helyen. Azaz 8 év alatt 10 helyet tudtunk javítani e tekintetben. 2018-ban
a legmagasabb csecsemőhalálozási
rátát Romániában mérték” – hangsúlyozza Rétvári Bence. A kereszténydemokrata politikus hozzáteszi:
mindez azt is jól mutatja, hogy az elmúlt évek során a kormányzati döntések következtében a gyermeket
tervező és nevelő családok számára
biztonságosabb és egészségesebb

környezetet áll rendelkezésre. Ezt
segíti elő többek között a Családvédelmi Akcióterv és a családbarát
szülészetek kialakítása is.
„A kormány 10 milliárd forintot
biztosított a családbarát szülészeti
programra, amely két elemből áll:
infrastrukturális fejlesztésekből, valamit a szülészeteken dolgozó szakemberek továbbképzéséből. A program első ütemében 6,4 milliárd forint
értékben 44 kórház részesült támogatásban, ebből 50 szülészeti osztályon, továbbá 14 koraszülött intenzív
ellátást nyújtó osztályon kezdődhettek meg a korszerűsítések. Az infrastrukturális fejlesztések keretei közt
folyamatban vannak épületrész-átalakítások, nyílászárócserék, klimatizálás, komfortos egyágyas szobák

kialakítása, valamint országszerte
1100 ágyat érintő gyermekágyas kórtermek kialakítása. Ugyancsak szerepel a korszerűsítések között az anya
és a gyermek együttes elhelyezését
lehetővé tevő kórtermek, továbbá az
apa jelenlétét is biztosító családi szobák kialakítása. A családbarát szülészetek célja, hogy a születés élményét
a család közösen élje át, anya- és bababarát környezetben” – fogalmaz a
KDNP alelnöke, emlékeztetve arra,
hogy az elmúlt években markánsan
javult a gyermekek helyzete hazánkban: 2010-hez képest nálunk csökkent a harmadik legnagyobb mértékben, több mint harmadával, 39%-kal
a gyermekeket érintő szegénység
vagy társadalmi kirekesztettség kockázata.
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„Egyik templomunkból sem lesz se
mecset, se szupermarket!”
S-JÚNIUS

Parkoló volt,
közösségi
tér lesz

Jubileumi
ünnepség
Székesfehérváron

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Országdelemről
épcsőben
a. A Ket javasla1 nem

kapcsolattartás

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

A 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 –

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

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

Megjelent Ferenc

pápaKATALIN
Laudato si´
KÁRPÁTI

– Folytatás a 13. oldalon –

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

kezdetű enciklikája

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

– Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat szerint az egész
unióban Magyarország költ a legtöbbet egyházi célokra.
– A Kárpát-medencében 3000 templomot tataroztunk ki, illetve építetttünk újat. Ez szentistváni mértékkel mérve is egyedülálló. És egyikből
se lesz se szupermarket, se mecset!
A közfeladatot átvállaló egyházi
intézmények számát 2010-től az oktatás tekintetében több mint a duplájára emeltük, 6-ról 14 százalékra – ez
220 ezer gyereket jelent –, a szociális
és gyermekjóléti alapszolgáltatás tekintetében több mint megháromszo-

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

roztuk azokat, 11-ről 36 százalékra.
Ezen kívül – ami nekem mindig szívügyem volt – minden második gyerek
jár államilag finanszírozott hittanra!
– A közelmúltban benyújtott egy
törvényjavaslatot a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemről…
– A Pázmány megkapja a Nemzeti
Múzeummal szembeni részt a Palotanegyedben, így többek között a
Magyar Rádió Bródy Sándor utcai
épületét, a Károlyi- és Esterházy-palotát. Most már a Károli Gáspár Református Egyetem és a katolikus
egyetem is meghatározó a belvárosban. Javasoltam azt is, hogy mindezt – biztos, ami biztos – a Vatikáni
Szerződés kiegészítésében is rögzítsük. Új megállapodásokat kötöttünk

a katolikus egyháztól a reformátusig,
az evangélikustól a konstantinápolyi
ortodoxig, mintegy bebetonozva regnálásunk eredményeit. Tehát – hogy
úgy mondjam – rendesen kistafíroztuk a történelmi egyházakat!
– A balliberális ellenzék keresztény fundamentalizmussal vádolja
Önöket, amiért nem ratifikálják az
Isztambuli Egyezményt a családon
belüli erőszak elleni fellépés keretében.
– Mi minden erőszakkal szembeni
fellépést támogatunk, így a „családon
belüli erőszak” ellenit is, de a probléma az, hogy az Isztambuli Egyezmény ezt összeköti a genderideológia
kötelező bevezetésével, amiről szó
sem lehet! Amiben egyetértünk a

balliberálisokkal, az az, hogy mindketten meg akarjuk akadályozni a
„családon belüli erőszakot”. A különbség, hogy mi az erőszakot akarjuk megszüntetni, ők pedig – ennek
ürügyén – a családot.

Harrach Péter: Meg kell védeni Európa határait
Harrach Péter a közelmúltban az Országgyűlésben arról beszélt: miután Törökország megnyitotta kapuit Európa felé, az európai uniós
miniszterek kimondták, amit eddig nem, vagyis hogy Európa határait
meg kell védeni a tömeges migrációval szemben. „Magyarország ezt
már évekkel korábban megfogalmazta, de kritikát, rágalmazást kapott érte” – mutatott rá a KDNP frakcióvezetője.
A kereszténydemokrata politikus emlékeztetett: a helyben segítés
kérdésében Magyarország példát mutatott. Ez érdekünk, de emellett
kötelességünk is. Ám a nyugati országok még le vannak maradva
ebben az ügyben – fogalmazott Harrach Péter.
Szijjártó Péter úgy válaszolt, hogy Görögországgal szemben mindenkinek jogos elvárása, hogy védje meg az EU és a schengeni övezet
külső határát, „ez nem szorgalmi feladat, hanem kötelező házi feladat”, ezt írják elő uniós szabályok. Biztosítani kell, hogy a schengeni
határt csak szabályosan lehessen átlépni – tette hozzá a külgazdasági
és külügyminiszter. A tárcavezető kiemelte: Európa és az európai
civilizáció biztonsága érdekében a magyar migrációs politikát kell
követnie Európának is.

Orbán Viktor bocsánatkérést érdemel – írja a piacvezető, liberális osztrák lap
A Die Presse újságírója szerint a
korábbi osztrák és a jelenlegi német kancellárnak is bocsánatot kell
kérnie a magyar miniszterelnöktől,
mert 2015-ben neki volt igaza a
migránsválság kezelését illetően.
„Orbán Viktornak igaza volt, és
megérdemli, hogy bocsánatot kérjenek tőle” – írta Christian Ortner,
a Die Presse újságírója. Ma már
magától értetődőnek tűnik, hogy
az Európai Unió külső határait meg
kell védeni. Görögországnak nemcsak joga, de kötelessége is rendőri,
szükség esetén katonai hatalommal
megvédeni határait a szabálytalanul
érkező migránsokkal szemben –
közölte.
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Christian Ortner emlékeztetett:
több politikus, például a szociáldemokrata párt vezetője és a zöldpárti
alkancellár is hangosan és érthetően
kimondta, hogy „az EU külső határait meg kell védeni”.
Az újságíró politikai szempontból
tanulságosnak nevezte, hogy 2015ben az EU-ban még csak egyetlen
kormányfő, Orbán Viktor fogalmazta meg ezeket a gondolatokat,
és ennek értelmében következetesen védte hazája, egyben az EU
külső határait.
Ma már vitathatatlan, hogy akkoriban Orbán Viktor volt az egyetlen
kormányfő, aki felismerte a problémát, helyes következtetéseket vont

le, és megvalósította elképzeléseit,
bár Európa a legkeményebben ellenállt. Akkoriban ugyanazt tette,
amit ma Görögország a görög-török
határnál: ragaszkodott a határok
megerősítéséhez és szükség esetén
rendőrökkel való biztosításához –
közölte Christian Ortner.
A hála nem jellemző a politikára.
Az EU – azon belül Németország és
Ausztria – ugyanakkor bocsánatkéréssel tartozik Orbánnak. Tartoznak azzal a beismeréssel is, hogy
tévedtek, és a magyar miniszterelnöknek volt igaza – áll a cikkben.
Christian Ortner felsorolt több
politikust, aki szerinte bocsánatkéréssel tartozik: Angela Merkel

német kancellárt, Werner Faymann
volt osztrák kormányfőt és Jean Asselborn luxemburgi szociáldemokrata politikust.
Orbán Viktor volt az egyedüli, aki
azt tette, ami a kötelessége: minden
erővel megvédte a határokat – írta a
cikk szerzője.
Ha Európa, Németország vezetése alatt, ugyanúgy cselekedett
volna, mint Orbán Viktor, akkor az
EU-ban nem erősödött volna meg a
jobboldali szélsőségesség, nem nőtt
volna a dzsihadista merényletek
száma, és az akkori bevándorlási
hullámra fordított hatalmas összegek is megmaradtak volna – közölte
Christian Ortner.
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A KDNP vértanújára emlékeztek Almáskamaráson
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Károlyi Bernát ferences szerzetes példája a kommunizmus embertelenségének bizonyítéka

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

SZ. Z. / HAZÁNK

A Kereszténydemokrata Néppárt Békés Megyei Szervezete, a Barankovics
István Alapítvány, Almáskamarás
Község Önkormányzata, valamint az
Almáskamarási Német Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében került
sor február 27-én a KDNP alakulásának 75. évfordulója alkalmából kiadott A modern magyar katolikus politizálás arcképcsarnoka című kötet
Békés megyei bemutatójára Almáskamaráson, Károlyi Bernát ferences vértanú szülőfalujában – ő a helyi német
nemzetiségi általános iskola névadója
is egyben. A sajtónyilvános könyvbemutató előadó vendégei Kiss-Rigó
László Szeged-csanádi megyéspüspök, Latorcai János országgyűlési
alelnök és Miklós Péter történész voltak, de megtisztelte rendezvényünket
Takács Árpád kormánymegbízott és
Béni Attila járási hivatalvezető is.
Mazán Attila, a település kereszténydemokrata polgármestere házigazdaként így emlékezett a vértanú
ferences szerzetesre: „Személyes
életútja, munkássága például szolgál
mindannyiunk számára. Egész életében azon fáradozott, hogy segítsen
az elesetteken, bajbajutottakon, erőt
adott az embereknek, hogy a legnehezebb időszakban is legyen hitük, kitartásuk a céljaik elérésében.
Almáskamarás minden lakója őrzi
történelmi múltját, ápolja nemzetiségi hagyományait és védi értékeit.
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy
együtt emlékezzünk történelmünk
sötét korszakaira, elszenvedőire, és
példát mutassunk az utókor számáFerences szerzetespap. Az I. világháború utolsó két évében Budapesten és Szécsényben tábori
lelkészként dolgozott. 1918 után
előbb Szatmárnémetiben hitoktató, később Dunaföldváron, Jászberényben és Kecskeméten a ferences
kolostorokban élt. 1928-ban vette át
a Kapisztrán Szent János rendtartomány harmadik rendjének igazgatását és váci discretus lett.
A következő évben önkéntes hittérítő munkára jelentkezett, a kínai
Paokingba utazott. Missziós iskolát
alapított, kétezer szavas magyar-kínai szótárt szerkesztett. Munkája
elismeréseként 1936-ban a Paokinghoz tartozó missziós terület generális helyettesének (vicarius delegátus)
nevezték ki. Két esztendő múlva betegsége miatt kellett hazatérnie.
Vácott vikárius, a ferences nyomda
igazgatója, a zárda és a nyomda disc-
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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
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híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.
– Folytatás a 10. oldalon –

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

Mazán Attila, Almáskamarás kereszténydemokrata polgármestere, Szebellédi Zoltán, a KDNP Békés megyei elnöke,
Latorcai János, az Országgyűlés KDNP-s alelnöke és Kiss-Rigó László Szeged-csanádi megyéspüspök
ra, hogy ilyen borzalmak soha többé
ne legyenek a világon. Bernát atya
munkásságát örökre megőrizzük, és
rabtársainak elmondott szavait a szívünkbe véssük: Itt is velünk van az
Isten, és még ebben a pokolban sem
hagy el bennünket.”
Szebellédi Zoltán, a KDNP Békés
megyei elnöke bevezető szavaiban
elmondta, hogy ma az Országgyűlésben a Kereszténydemokrata Néppárt
az egyetlen történelmi párt, amely az
Egyház társadalmi tanítását képviseli; amely a megfelelő szellemi hátteret
biztosítja; amely az elkötelezett keresztény emberek pártja, azoké, akik
az Egyház tanításának megfelelően
életükkel, munkájukkal – akár politiretusa lett. 1939-ben a pasaréti kolostorba helyezték, helyettes házfőnök,
megbízatása mellett szerkesztette az
Isten dalosai című ferences missziós
lapot is. Két évvel később kecskeméti házfőnöknek választották meg,
s a kínai magyar misszióprovincia
gondnokhelyettese (provinciális pro-

kusként, szükség szerint vértanúként
is – tanúságot tesznek a mindennapokban. A Barankovics István Alapítvány
által kiadott könyv fontos üzeneteket
közvetít a keresztény politikai szerepvállalásról, miszerint a keresztény
politizálás erkölcsi kötelezettségünk;
ehhez megfelelő, történelmi múltba
visszanyúló gyökerekkel rendelkezik
a KDNP; a kereszténység kétezer éves
értékrendje, Istent, a teremtett világot
a középpontba helyezve a megfelelő
alap a világ jövőjét tekintve. A megyei elnök szerint fontos üzenete vannak annak is, hogy a kilencszáz lelket
számláló Almáskamaráson rendezték
meg ezt az eseményt, hiszen a kereszténydemokrata jövőképnek az is része,
getett. A következő év június-július
hónapjában Kecskeméten az ügyészségi fogságban tartott rabok részére
tartott istentiszteletein elhangzottak
miatt „demokráciaellenesség” vádjával július 26-án letartóztatták és
pár napra őrizetbe helyezték. A helyi
népügyészség augusztusban ügyét

P. Károlyi Bernát
(1892–1954)
curator) lett. 1946-ban Budapest-Pasaréten lett házfőnök. Ott önálló
missztótelep építését fontolgatta,
igazgatása alatt létesült a Ferences
Missziók Központi Székháza. A Magyar–Keleti Társaság meghívására
missziós előadásokat is tartott.
A politikába 1944-ben kapcsolódott
be. A rendházban a nyilasok elől bujkáló katonatiszteket és civileket rejte-

megalapozatlannak ítélte s elrendelte
szabadon bocsátását.
1947-ben a Demokrata Néppárt
képviseletében szerzett mandátumot a pest-pilis-solt-kiskuni és
bács-bodrogi választókerületben,
de feljebbvalói utasítására lemondott mandátumáról, ám egy ideig
még vezette a Demokrata Néppárt
kecskeméti szervezetét.

hogy a legkisebb település is a nemzet
része legyen, hiszen értékek mindenhol
vannak, amelyek a magyar nemzet jövőjét szolgálják.
A Károlyi Bernát életét is példaként
állító A hét vértanú című rövidfilm
levetítése után Latorcai János, az
Országgyűlés alelnöke beszélt arról
a történelmi háttérről, amelyben a
Demokrata Néppárt megszületett.
Szavai szerint az 1891-ben kiadott
Rerum novarum pápai enciklikát
követően Európa-szerte egyre több
hívő fordult a politika felé, és kezdett
foglalkozni azokkal a társadalmi eseményekkel, igazságtalanságokkal,
szociális és gazdasági problémákkal, amelyeket az akkori politikai
A népügyészség 1949. március 12-én egy 1946-ban elhangzott
lajosmizsei beszéde miatt „a demokratikus államrend és vezetői, a
földbirtokreform és a zsidó felekezet elleni izgatás” címén hét hónapi börtönbüntetésre ítélte, amelyet
mint első fokon hozott ítéletet Károlyi Bernát megfellebbezett.
1949. november 28-án az ÁVH
letartóztatta. Állítólagos angol kapcsolatai miatt kémkedéssel vádolták, egy ideig Vácott internálták,
majd a Gyűjtőfogházba hurcolták.
A börtönben elszenvedett fizikai
bántalmazások és az embertelen
egészségügyi körülmények miatt
kiújult Kínában szerzett betegsége.
Rabkórházban érte a halál, holttestét – amelyet jelenleg is keresnek
– egyes hírek szerint a rákoskeresztúri temető 301. parcellájában hantolták el.
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rendezett társadalom Közös volt
elit igyekezett elhallgatni.
alakításáért
bennük,
hogy
már
ekkor megérezték,
édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
a kommunizmuskapcsolattartás
hangzatos szavai
mögé valamiféle más, rejtett valóságtartalom társul. Ezek az emberek
azt is felismerték, hogy a kereszténység nem csak hitrendszer, hanem
világnézet is: kulturális szemlélet,
társadalmi alapvetés, amely gyakorlati útmutatást jelent
Megjelent az
Ferencélet minden
pápa Laudato si´
területén. A KDNP
választkezdetű országos
enciklikája
mányi
elnöke
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni
kell Károlyi Bernát lelkipásztori munkája melletti politikai
ténykedésével kapcsolatosan kiemelte a nyilas uralom idején végzett embermentő tevékenységét, illetve azt
is, hogy az orosz front közeledtével
Kecskeméten lényegében ő igazgatta
a várost a kórház környezetében, biztosítva a túlélés reményét. Megszervezte a párt kecskeméti szervezetét, és
ugyan 1947-ben országgyűlési mandátumot nyert, de egyházi feletteseinek kérésére lemondott róla. A megtorlást azonban így sem kerülhette
el. Példamutató, elkötelezett ember

Országdelemről
pcsőben
a. A Kejavasla1 nem

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

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

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

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

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

volt, haláláig védte a rábízott nyájat.
Barankovics István így jellemezte
barátját: Bernátban megtestesült az a
ferences szellem, amely a nagy dolgokat hősi gesztusok nélkül cselekszi, s a jót, még ha halálos veszéllyel
jár is, olyan egyszerűen teszi, mintha
csak egy karéj kenyeret szelne a szegényeknek.
A bemutatott kötet egyik szerzője, Miklós Péter történész elmondta, hogy A modern magyar katolikus
politizálás arcképcsarnoka című
könyvben Petrás Éva történész, szerkesztő munkája mellett tíz szerző 14
modern katolikus közéleti szereplő,
politikus életrajzát leíró tanulmányát
adták közre. A történész szerint azért
modern a kereszténydemokrácia,
mert a napjainkban divatos értékeket
és eszmei irányzatokat, amelyeket a
baloldalhoz vagy a liberális gondolkodáshoz vagyunk hajlamosak kötni, a
keresztény katolikus politika már régóta hirdeti. Ilyen például a keresztény
feminizmus, amely a nők társadalmi

megbecsülését, az anyaság, a családot
összetartó feleség szerepének az elismerését, megbecsülését, társadalmi
szinten történő fölvállalását is jelenti
a Szentcsalád példája nyomán. Vagy
ilyen a környezetvédelem, a klímatudatosság kérdése a pápai megnyilatkozások alapján, az Isten által teremtett
világ megbecsülése. Adományainak
és értékeinek őrzése az Egyház társadalmi tanításából táplálkozik, amelyet
már a XX. század elejétől a katolikus
közéleti cselekvők fölvállaltak. Ezt a
politikai mozgalmat, a mai napig elérő
történelmi időszakot és személyiségeket mutatja be a kötet a teljesség igénye nélkül.
Kiss-Rigó László megyéspüspök
a templomnál 2012-ben elhelyezett
Károlyi Bernát-emléktáblánál elmondott beszédében kiemelte, hogy
azért is kell emlékeznünk, mert igaz
az, hogy az energiamegmaradás
törvényének mintájára a történelem
során a kicsi, elpocsékoltnak tűnő
áldozatok soha nem tűnnek el, meg-

maradnak és kamatoznak az utókor
számára. Az például, hogy mi ma
szabadságban és aránylag jólétben
élhetünk, az többek között Károlyi
Bernát és társai áldozatának is köszönhető. Ugyanakkor szükségünk
van az emlékezésre, hogy az ő példájukat világosan lássuk magunk
előtt, amely megerősít, cselekvésre
ösztönöz, mert a mai elkényelmesedett világunkban a legtöbben az ő
áldozatuknak a töredékét sem hoznánk meg a közösségért, a hazáért,
hitünkért.
A rendezvény zárásaként a jelenlévők az általános iskolában kialakított Károlyi Bernát-emlékkiállítás
megtekintése és Pintér Edit iskolaigazgató köszöntője után az iskola
német nemzetiségi tánccsoportjának
záróműsorát nézhették meg a szépen
felújított tornateremben.
Latorcai János beszédének szerkesztett változatát teljes terjedelmében elolvashatják a 9. oldalon

A kereszténydemokrata teremtésvédelem
értékalapú és cselekvésorientált
A teremtésvédelemnek három szinten:
a kormányzat, az önkormányzatok és
az egyének szintjén kell megvalósulnia – hangsúlyozta Harrach Péter, a
Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője március 4-én
Piliscsabán, a kereszténydemokrata
teremtésvédelmi tanácskozást követően.
Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője azt mondta: a teremtés védelme
„alapmagatartása a kereszténydemokrata politikusnak”. Hozzátette: „Számunkra ez mindig fontos volt, nem
most kezdtük” – fogalmazott.
Megjegyezte: a kereszténydemokrata megközelítés szerint a természetvédelem, a környezetvédelem, a
fenntartható fejlődés és a klímavédelem egyszóval teremtésvédelemként
foglalható össze. A teremtésvédelemnek három szinten, a kormányzat, az
önkormányzatok és az egyének szintjén kell megvalósulnia – tette hozzá a
KDNP alelnöke.
Schanda Tamás a kereszténydemokrata polgármesterek és politikusok környezet- és teremtésvédelmi
tanácskozása után úgy fogalmazott:
„nem elengedő vészhelyzetet hirdetni, hanem cselekvésre és határozott
fellépésre van szükség”. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
parlamenti és stratégiai államtitkára,
a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke hangsúlyozta: a teremtésvédelemben a kormánynak és az önkormányzatoknak is van felelősségük.
Erről szól a kormányzat nyolcpontos
klímavédelmi akcióterve, és „jó látni
azokat a kereszténydemokrata veze-
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A tanácskozás résztvevői
tésű településeket is, ahol valós programok indultak el”. A KDNP alelnöke
kitért arra: nincs bal- és jobboldali
klímaváltozás, ez olyan téma, amelyben mindenkinek van felelőssége és
tennivalója. Ugyanakkor aggasztónak
nevezte, hogy ellenzéki oldalról számtalan olyan megnyilatkozás hallható,
amelyek kétségbe vonják a kormányzati intézkedések helyességét, és amelyek „rémhírkeltésnek is betudhatók”.
A sok üres beszéd, a klímavészhelyzet kihirdetése cselekvés helyett
lerontja a téma komolyságát – mondta
Schanda Tamás, hozzátéve, hogy beszéd helyett „határozott fellépésre és
cselekvésre van szükség”.
Farkas András, Piliscsaba kereszténydemokrata polgármestere arról
beszélt: a tanácskozáson örömmel

látta, hogy a kereszténydemokrata
vezetésű települések a „hétköznapjaikban is környezetvédők és zöldek,
és a teremtésvédelmet a mindennapok
részének tekintik”.
A megbeszélésen a települések vezetői megállapodtak abban, hogy a jövőben együttműködnek, és közös, hosszú
távú, akár több generációs környezetvédelmi akcióterveket dolgoznak ki. A
jó gyakorlatok megosztása során több
KDNP-s településvezető számolt be
arról, hogy napelemeket helyeztek el a
közintézményeken, illetve egyes települések napelemparkot is kialakítottak.
Emellett több településen kiépítették a
ledvilágítást. A településvezetők fontos
területként szóltak a vízgazdálkodásról, a csapadékvíz megőrzésének szükségességéről.

Farkas András megjegyezte: Piliscsaba önkormányzata a teljes települést lefedő vízelvezetési tervet
dolgozott ki, a klímaváltozás következményeként ugyanis a hegyek között fekvő településen rendszeresen
vannak villámárvizek. A város alacsonyabban fekvő részét ezért két
víztárolóval tervezik megvédeni,
amelyek lelassítják a víz áramlását.
Ugyancsak fontos a kerékpárút-hálózatok kiépítése. Sok településen már megvalósult az
intézményeket összekötő útrendszer, Piliscsaba és a környező,
agglomerációs települések pedig
olyan kerékpárúttervet készítettek,
amellyel kiváltható lenne az autós
közlekedés a fővárosba – tette hozzá Farkas András.
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

Fennesz Rezsőről, a kommunista diktatúra helyi
mártírjáról neveztek el tantermet Nagycenken
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

FORRÁS: AA

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

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

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

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

HAZÁNK;
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A KDNP Soproni Szervezete kezdeményezésére a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából
a Nagycenki Általános Iskolában
Nagycenk 1919-es mártírjáról, Fennesz Rezsőről neveztek el tantermet.
A Soproni Tankerület helyeztette
el a Fennesz Rezső feliratú névtáblát
a teremhez, a 21 évesen mártírhalált
halt Fennesz Rezső arcképét pedig
a kezdeményező, a KDNP Soproni
Szervezete a KÉSZ Soproni Szerve-

zetével együtt adományozta az iskolai közösségnek.
A Fennesz Rezső-termet Szarka
Gábor, Nagycenk plébánosa áldotta
meg.
A megemlékezésen Brummer
Krisztián, a KÉSZ soproni elnöke
ismertette Fennesz Rezső (18981919) életútját. Fennesz Rezső
eredetileg papi pályára készült,
majd gépészmérnök-hallgatóként
érte a kegyetlen, brutális halál.
Mártírtársa volta a 21 éves Szántó
Róbert, akivel együtt 1919. július
4-én végezték ki őket a vörös ha-

talom emberei a soproni Szent Mihály temetőben.
Fennesz Rezsőt a család a nagycenki sírkertben temette el. 1919ben a temető hátsó részén eltemetett
mártírt a Nagycenk község 1920 tavaszán a mauzóleum előtt ünnepélyes keretek között egy díszsírhelyet
adományozva újratemettette, és a ma
is látható emlékművet emeltette számára.
A nagycenki iskola évtizedetekig
őrizte az emlékét. Naponta imádkoztak Fennesz Rezsőért. Közvetlenül a
halála előtt írt végrendelete megma-

Nem a
kommunizmus
ölt, hanem a
kommunisták
A kommunizmus fő fegyvere a félelem volt, nekünk pedig egy félelem nélküli élethez kell eljutnunk
– mondta a kommunizmus áldozatainak emléknapján Szegeden Surján László. A Kereszténydemokrata Néppárt tiszteletbeli elnök úgy
fogalmazott: „A kommunizmus
elvont, szerencsére bukott eszme,
de egy eszme nem tud megkínozni, a Gulágra vinni senkit. És nem
a kommunizmus ölt, hanem a kommunisták”.

Hazank_marcius.indd 6

Surján László, a KDNP tiszteletbeli elnöke (középen), Polner Eörs, a Csongrád
Megyei Közgyűlés alelnöke, a KDNP megyei elnöke (jobbra) és Haág Zalán,
a KDNP szegedi elnöke, közgyűlési frakcióvezető a megemlékezésen

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 –

radt, amely most az arcképe alatti feliraton olvasható az iskolában.
Szántó Róbertről – a családja nevében – a ma 91 évesen is fiatalos
unokahúga, Komlósi Klára asszony
emlékezett meg az eseményen. Elmondta: hosszú évtizedekig a mártírok nevét sem volt szabad említeni,
miközben a soproni Szent Mihály
temetőben a kommün bukását követően közadakozásból emelt síremléket 1948-ban egy éjszaka alatt földig
rombolta és eltüntette a kommunista
hatalom, amelyet követően az mégiscsak zarándokhellyé vált.
„Fennesz Rezső mártíromsága egy
olyan kort idéz, amely az értékvesztettség ideológiáira semmisített meg
minden értéket, oltott ki kegyetlenül
életeket, rombolt szét közösségeket”
– mondta Tóth Éva önkormányzati
képviselő, a KDNP soproni elnöke.
Hozzátette: ezért is fontos, hogy fiataljainkat az érték tiszteletére neveljük, hogy hiteles tudás és ismeretek
birtokában tudjanak különbséget
tenni és felelősséggel dönteni a jó
és rossz között, hogy a közösségük
fejlődését, gyarapodását tudják felnőttként szolgálni, igaz hittel.
Üzenetértékű, hogy a Fennesz
Rezsőről elnevezett tanteremtől éppen a nagycenki Szent István templomra lehet látni és gróf Széchenyi
István, a legnagyobb magyar szobrára – amelyek a hitbeli megmaradás és a hazafiasság leghitelesebb
helyi és egyetemes valóságát hordozzák ma is, példaként a legfiatalabbak számára.
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édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb

Országdelemről
pcsőben
a. A Kejavasla1 nem

kapcsolattartás

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

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

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

mi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

Bagdy Gábor, a KDNP budapesi elnöke, a Fővárosi Közgyűlés tagja
A kommunizmus áldozatainak emléknapján a KDNP II. kerületi szervezete
által a budapesti Gyorskocsi utcai börtönnél rendezett megemlékezésen Varga Mihály pénzügyminiszter, a Fidesz
kerületi országgyűlési képviselője közös felelősségnek nevezte az emlékezést és emlékeztetést, annak a szörnyű
tragédiának az elmondását, amely Magyarországgal történt a kommunizmus
sötét éveiben.
Varga Mihály a február 25-én tartott megemlékezésen hangsúlyozta:
még itt vannak azok az
emberek – akár a Fővárosi Közgyűlés bizottsági
tagjaként is –, akik a mai
napig is ellenforradalomnak tartják 1956-ot. „Ott ül a parlamentben az a képviselő-pártelnök,
aki néhány évvel ezelőtt aláírását adta
ahhoz, hogy a vörös csillag ne legyen
betiltva Magyarországon” – emlékeztetett. A politikai élet azon képviselői
is „itt vannak”, akik azt mondják, hogy
a Kádár-rendszer nem diktatúra volt –
tette hozzá.
Varga Mihály hangsúlyozta: kötelesség tehát elmondani, hogy a kommunizmusnak az ország hány és hány polgára
lett áldozata, akitől az életét, boldogulását, jövőjét vették el. Szólt arról is, hogy
ma Nyugaton újra divat baloldalinak
lenni, újra divat Che Guevarát ábrázoló
pólót hordani, vagy éppen Marx-szobrok előtt tiszteletet tenni. Mondjuk el,
hogy mi megéltük azt az időszakot,
amikor nem volt más, mint terror, elnyomás, diktatúra, „hiába hívták (...)
kifinomultabban ezt szocializmusnak”
– hangoztatta Varga Mihály. Ez velejéig
diktatúra volt: az emberek nem beszélhettek, mozoghattak, vállalkozhattak
szabadon. A szabadság elemi feltételei
nem voltak meg, amellyel egy polgárnak élnie kell – tette hozzá.
Schanda Tamás, a II. kerületi
KDNP-szervezet elnöke, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta: ma

azokra a jobb életre érdemesebb áldozatokra kell gondolni, akiket meggyötörtek és megaláztak a hazug jelszavak
mögé bújva a világot tengelyéből kiforgatni akaró világnézet kiszolgálói.
„Semmiképpen se tekintsük véletlennek, hogy az emlékezés szükségességét egy keresztény, nemzeti,
polgári kormány idején nyilvánította
ki a magyar parlament, így vált az első
Orbán-kormány alatt nemzeti emlék-

tuk azt a terrort, amelyet a kommunisták tevékenysége övezett - tette hozzá.
Némelyek ma is megpróbálják elfedni
a borzalmakat, vagy megmagyarázni,
hogy az eszme tulajdonképpen jó, csak
a megvalósítás csúszott el valahol.
„Nem, nem lehet lemosni a gyalázatot, mert oly sok vér tapadt rá. Nem
engedhetjük, hogy relativizálják a
kommunizmus szörnyűségeit!” – fogalmazott Schanda Tamás. „Nincs ide-

Varga Mihály (Fidesz) pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő
vagy zöld köntösbe bújva – tette hozzá
Schanda Tamás.
Láng Zsolt, a Fővárosi Közgyűlés
Fidesz-KDNP-frakciójának vezetője,
a Fidesz budapesti elnöke arról beszélt,
hogy az intézmény, amely előtt emlékeznek, csak parányi színtere volt az
embertelenségnek, amely az antikommunista ellenállókat és megbélyegzetteket sújtotta.
Jelmondata azonban mindennél többet elmond: ne csak őrizd,
gyűlöld is! – tette hozzá.
„Magyar jövőnk és előrejutásunk elemi feltétele, hogy
a vesztőhelyek, a börtönök,
a kínzókamrák többé ne
állhassanak az embertelen
eszmék szolgálatába. Erre
int a sokszor megszenvedett történelmi
tapasztalat” – fogalmazott, majd arra
szólított fel, hogy „őrködjünk éberen
azon, hogy a totalitárius diktatúrák
kísértetei soha ne térhessenek vissza
sokat szenvedett hazánkba”.
Bagdy Gábor, a KDNP fővárosi elnöke, a Fővárosi Közgyűlés tagja hangsúlyozta: közösen kell vállalni, hogy a
kommunista rendszer soha vissza nem
jöhet. Arató László, a kerületi KDNP
örökös tiszteletbeli vezetőségi tagja,
aki másfél évet raboskodott a Gyorskocsi utcai börtönben, személyes élményeit osztotta meg a megjelentekkel.
A beszédeket követően koszorúkat helyeztek el a kommunista terror
áldozatainak emléktáblájánál, amelyet
1991-ben helyezett el a KDNP kerületi szervezete a Gyorskocsi utcai fogda
falán. Az Országgyűlés 2000. június
13-án elfogadott határozata minden év
február 25-ét a kommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánította.
Az emléknap időpontja azért február 25-e, mert 1947-ben a szovjet
megszálló hatóságok ezen a napon
tartóztatták le törvénytelenül Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt (FKGP) főtitkárát, akit ország�gyűlési képviselőként mentelmi jog
védett.

Bagdy Gábor: A kommunista
rendszer soha nem jöhet vissza!
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nappá február 25.” – tette hozzá.
Schanda Tamás felidézte, hogy a 20.
században a világ számos helyén ömlött ki a „vérvörös ideológia tébolya”.
Halál, munkatábor, börtön, egy életet
átható félelem és rettegés, anyagi és
szakmai ellehetetlenülés volt osztályrésze mindenhol azoknak a millióknak, akik hűek voltak magukhoz és
értékeikhez, nemzetükhöz és családjukhoz, hitükhöz és igazságukhoz. Mi,
magyarok különösen is megtapasztal-

ális kommunizmus, nincs olyan, hogy
kommunizmus light, hiszen az eszme
kiszolgálói mindenhol terrort és félelmet okoztak. Nincs emberarcú kommunizmus, hiszen a terrornak az idők során
csak a mértéke és a módszere változott,
a tartalma, embertelensége nem.”
Ezért is szomorú, ha magas rangú
uniós tisztségviselők Marx előtt hódolnak, és ezért is aggályos, hogy újfent divatossá kezdett válni a marxista
nézőpont. Csak most éppen liberális

Az első sorban (balról jobbra) Schanda Tamás államtitkár, a KDNP II. kerületi elnöke, Gaal Gergely, a KDNP Országos Választmányának titkára, Láng
Zsolt, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz–KDNP-frakciójának vezetője és Pálffy
István, a KDNP volt országgyűlési képviselője
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

A hatósági rendelkezések és higiéniai szabályok betartása mellett a lélek szükségleteire is érdemes odafigyelni a rendkívüli helyzetben is. Az alábbi
cikkben keressük a bibliai válaszokat arra a kérdésre, hogyan kezelte a Szentírás a rendkívüli helyzeteket, s ezekben mi jelenik meg a helyes egyéni és
közösség viselkedésmódként.
Megjelent Ferenc
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

BÉKEFY LAJOS / KDNP PM

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

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.

A BIBLIA SZAKSZAVA A
RENDKÍVÜLI HELYZETRE:
„CSAPÁS”
A görögnyelvű Újszövetségben
két helyen fordul elő a LOIMOSZ
(ΛΟΙΜΟβ) szó, aminek eredeti értelme pestis, illetve (egészségügyi)
csapás, azaz járvány. Érdekes, hogy
mindkettőt Jézus evangélistája, az
orvosi képzettségű Lukács használja, biztosan nem véletlenül. Amikor
evangéliuma 21. részében a nagy
megpróbáltatás idejéről ír, pánikkezelő józansággal sorol fel katasztrofális jelenségeket, s hozzáteszi: „Ne
rettenjetek meg, mert ezeknek előbb
meg kell történniük, de ez még nem
a vég” (21,9).
S aztán elkezdi sorolni a megpróbáló jelenségeket: nemzet nemzet
ellen, ország ország ellen támad,
mindenfelé nagy földrengések,
járványok és éhínségek lesznek,
rettenetes
dolgok
történnek...
(21,10-11). Itt használja Lukács a
LOIMOSZ szót. Másodjára pedig
az ugyancsak általa írt Apostolok
Cselekedeteiről szóló könyvben, a
24. fejezetben, ahol igencsak megdöbbentő módon személyi alkalmazással Tertullusz ügyvéd Félix
helytartó előtt tartott vádbeszédében ezt mondja Pálról: „Mi ugyanis megállapítottuk, hogy ez az ember valóságos pestis...” (24,5), ahol
a képzett ügyvéd a LOIMOSZ,
csapás, járvány szót használta Pál
tevékenysége jellemzésére.
HOGYAN VISELKEDJEN
ISTEN NÉPE A CSAPÁSOK,
JÁRVÁNYOK IDEJÉN?
Igencsak tanulságos megnézni azt
a pár ószövetségi helyet, ahol a csapásról, járványról szól a Szentírás, s
arról a módról, ahogyan Isten emberei a választott nép magatartását szabályozták a veszedelem idején. Ahogyan a pánikhangulat kialakulását
éppen az Istenhez fordulással előzték meg. Kiemelve ismét az Istenre
figyelés és az imádság járványügyi
fontosságát, a helyzet kezelésének
sajátos, nélkülözhetetlen módját.
Vuhanban, a világjárvány központjában nem véletlenül fogalmazták
meg a rohamos terjedés óráiban az
ottani lelkészek imakiáltványukat
az egész világhoz (amire valóban világméretű testvéri válasz is érkezett,
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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

hála a világháló nyújtotta veszélytelen lehetőségeknek!), amit hitelesen
és terápikus módon lehet alkalmazni
az Itáliában és nálunk is kialakult/
kialakuló helyzetben. Nézzük meg,
hogyan!
Mózes, Isten embere, mielőtt
népe bemegy arra a földre, amit az
Úr ígért és készített nekik, kiemeli,
mintegy besulykolja népe szívébe
az törvényadás hegyén kapott Tíz
Parancsolat kapcsán az annak betartásából következő pozitívumokat,
áldásokat. 5Mózes 7-ben olvashatjuk: „Ha tehát hallgattok ezekre
a törvényekre, ha megtartjátok és
teljesítitek azokat, akkor az Úr, a te
Istened is hűségesen megtartja azt a
szövetséget, amelyre esküt tett atyáidnak. Szeretni fog, megáld és megsokasít téged...Távol tart tőled az Úr
minden betegséget, mindazokat a
súlyos egyiptomi nyavalyákat, amelyeket ismersz. Nem bocsátja rád...”
(7,12-13; 15).
Mózes pedig hitvalló énekében, az
5Mózes 32-ben így fogalmaz: „...az
éhségtől elgyengülnek, láz emészti
őket és keserű halál… Lássátok be,
hogy csak én vagyok, nincsen Isten
rajtam kívül! Én adok halált, és én
adok életet, összezúzok és gyógyítok, nincs, aki kezemből kimentsen”
(32,24; 39-40).
Mi látszik e két igehelyből? Az,
hogy ha a Törvényt, amit Isten adott,
betartja az Ő népe, akkor a csapások, nyavalyák is távol maradnak

Izraeltől. Ezek lelki óvintézkedések
voltak. (Ahogyan a mostani helyzetben is megvannak az óvintézkedések, s ha azokat betartjuk, akkor a
fertőzés vagy a járvány terjedésének
valószínűsége csökken.) A lelki prevenció része a rendelkezések betartásával együtt az ima is!
Roppant helytelen, cinikus, sőt
egyenesen közveszélyes lett volna,
lenne élesen elválasztani egymástól
a törvényi rendelkezéseket (amiket
Isten adott Izrael népének megmaradására!), és az imádságot. Salamon imádsága erre a legszebb példa.
Amikor odaállt az új templomban
felszentelési imájának elmondására,
mindannyiunk számára tanulságos
módon fogalmazott:
„Ha majd éhínség támad az országban, ha dögvész, aszály, rozsda,
sáska és cserebogár pusztít, vagy ha
ellenség ostromolja az ország városait, vagy bármilyen csapás és betegség támad, akkor minden imádságot és könyörgést, amelyet akár
egy ember, akár egész néped, Izrael
mond el, és ha valaki elismeri, hogy
miatta van a csapás, és kitárja kezét
e ház felé, te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, bocsáss meg,
cselekedj és bánj mindenkivel tettei
szerint, ahogyan megismerted a szívét, hiszen egyedül te ismered minden embernek a szívét, hogy féljenek
téged egész életükben, amíg csak
azon a földön élnek, amelyet őseinknek adtál” (1Kir 8,37-40).

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 –

Világos, félreérthetetlen beszéd
Salamoné. Vannak helyeztek, amikor egyénileg és közösségileg, népként is oda kell állni Isten elé, aki
ismeri a szívünket, hogy vegye el
rólunk próbatevő kezét. Ezt a mai
koronavírus okozta világhelyzetben
sem lehet másként tenni! Jaj nekünk,
ha a védintézkedések, védőruhák,
majd a remélt ellenvakcina megjelenéséig hallgatunk, s nem nyújtjuk
ki, nem tárjuk ki imában Isten felé
kezünket és szívünket!
A 91. ZSOLTÁR NYOMATÉKOS ÉS HIMNIKUS BIZONYSÁGTÉTELE ÉS BIZTATÁSA
Ha mindez nem lenne elég annak
érzékeltetésére, hogy milyen fontos
szerepe van a loimosz-helyzetben, a
járványhelyzetben az imának, ami
lelki higiénét, lélektisztítást is jelent
a testi higiéné, a kézmosás mellett,
hogy valóban jól lássunk a vészhelyzetben, és észrevegyük Isten minden
ködön, felhőn, takaráson túli, fölötti
orcájának oltalmazó és védelmező
ragyogását, hangsúlyosan emlékeztet Bibliánk a 91. Zsoltárban mindnyájukat. Mégpedig arra, hogy mit
jelent, milyen védelmet jelent az, ha
valaki a Felséges rejtekében lakik, a
Mindenható árnyékában pihen. Annak nem kell félnie a rémségektől
éjjel, „sem a suhanó nyíltól nappal,
sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól”
(Zsolt 91,1; 5-6).
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Parkoló volt,
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édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
FORRÁS: AA

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

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 –

Latorcai János:

Károlyi Bernát atya tanúságtétele

A XIX. század végén, különösen a
Rerum Novarum pápai enciklika
1891-es kiadását követő időszakMegjelent
Ferenc több hívő
ban Európa-szerte
egyre
pápa Laudato si´
keresztény fordult
a politika felé
kezdetű enciklikája
ésellenkezdett
foglalkozni azokkal a
mi környezetszennyezés
is védekezni kell
társadalmi, szociális és gazdasági
problémákkal, igazságtalanságokkal, melyeket az akkori politikai elit
igyekezett elkendőzni.
Közös volt bennük, hogy már ekkor megérezték a kommunizmus
hangzatos szavak mögé rejtett valódi veszélyét. Ezek az emberek azt
is felismerték, hogy a kereszténység
nem csak hitrendszer, hanem világnézet is, kulturális szemlélet és társadalomtudományi alapvetés, amely
gyakorlati útmutatást jelent az élet
minden területén.
Grófoktól a szegény sorsú emberekig, klerikusoktól a laikusokig, tudós professzoroktól a nép egyszerű
fiaiig sokan tették magukévá ezt a
világlátást. Köztük azok a kiemelkedő magyar személyiségek, akiknek
az életútját „A modern magyar katolikus politizálás arcképcsarnoka”
című, ma bemutatásra kerülő könyvből részletesen megismerhetjük.
Többségük 1944-ben részt vett a
Barankovics István vezette Demokrata Néppárt megalapításában, vagy
éppen szellemi iránytűként segítette
azok munkáját, akik nyílt politikai
szereplést vállaltak két diktatúra
szorító ölelésében.
„Se fasizmus, se kommunizmus,
se szabályok nélküli rablógazdaság,
se kollektivizmus!” – vallották. Lényegében a harmadik utat keresték
egy akkor végtelenül polarizálódott
világban. Ennek az útkeresésnek az
egyik kiemelkedő tanúságtevője volt
az itt, Almáskamaráson született
Károlyi Bernát ferences szerzetes.
Bernát atya a politikai folyamatokba a nyilasok uralta időben kapcsolódott be és embermentőként
múlhatatlan érdemeket szerzett. Az
orosz front közeledtével Kecskemétre kerülve lényegében ő igazgatta a
várost, biztosítva a túlélés reményét.
Kínában szerzett missziós tapasztalatai révén pontosan tudta ugyanis,
hogy a magukat felszabadítónak
nevező szovjet seregek valójában
kommunista hódítók, akik nem tisztelnek sem Istent, sem embert.
A kezdetektől fogva szembehelyezkedett a kommunista propagandával.
Az 1947-es országgyűlési választásokon a Demokrata Néppárt színeiben
mandátumot nyert, de egyházi felettesi kérésére arról lemondott. A megtorlást azonban így sem kerülhette el.
1949-ben az ÁVH letartóztatta,
majd koholt vádak alapján, brutális

Országdelemről
pcsőben
a. A Kejavasla1 nem

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

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

kínvallatásokat követően elítélték.
Az elszenvedett kínzások és az embertelen körülmények miatt, a börtönben kiújult betegsége következtében, a rabkórházban hunyt el. Sokat
elmond az akkori időszak embertelenségéről, hogy Károlyi Bernát
atya a végső feloldozást és szentáldozást annak a bátor ápolónőnek köszönhette, aki orvosi ruhába bújtatott rendtársát csempészte be hozzá.
Károlyi Bernát atya igen aktív ferences szerzetes volt, aki számos nehézséget és konfrontációt vállalt. Az
embereken való segítés és az odaadó
lelkület jellemezte hivatását. Több
alkalommal is elmenekülhetett volna, de itt maradt, kitartott és haláláig
védte a rábízott nyájat.
Azt hiszem, nehéz lenne barátjánál, Barankovics Istvánnál jobban
jellemezni őt, aki így írt róla: Bernátban megtestesült az a ferences
szellem, amely a nagy dolgokat hősi
gesztusok nélkül cselekszi, s a jót –

még ha halálos veszéllyel
jár is – olyan egyszerűen
teszi, mintha egy karéj kenyeret szelne a szegényeknek.
Bernát atya tragikus
életútja sajnos közel sem
egyedülálló.
Hasonló sors adatott
azoknak is, akik előtt a
ma bemutatásra kerülő
könyvvel tisztelgünk.
Elhallgattatás, kényszerű emigráció vagy halál.
A kommunista diktatúra
a
kereszténydemokrata
politikának jó négy évtizedig esélyt sem adott. A
rendszerváltás folyamata
hozta el az újrakezdés lehetőségét.
1989-ben Kereszténydemokrata Néppárt néven újjáalakult az egykoron Barankovics István
vezette párt. Ezt azonban már kevesen élhették meg azok közül, akik a
két istentelen diktatúra halálos harcának idején életüket is kockáztatva
próbálták egy keresztényi értékeket
teremtő útra vezetni Hazánkat.
Akiknek ez megadatott – hogy
csak néhány nevet említsek:
Keresztes Sándor, Kovács K. Zoltán,
Matheovits Ferenc és Varga Laci bátyánk –, korukat meghazudtoló lendülettel kezdték meg az újjáépítést.
Az 1992-es gödöllői kongresszuson
megszületett a párt hivatalos programja, mely már egy a XXI. századra
készülő modern párt cselekvési terve
volt, ugyanakkor folytatása a Demokrata Néppárt által fél évszázada lefektetett elveknek és megoldásoknak.
Az azóta eltelt közel három évtized
alatt, a Fidesszel létrehozott pártszövetségnek köszönhetően, számos célkitűzésünket megvalósítottuk.

Csak néhányat kiemelve: 2011ben megszületett az új alkotmány,
a kereszténydemokrata szellemiségű Alaptörvény. De sikerült egy
olyan gazdaságpolitikát is kialakítani, mely az uralkodó neoliberális
szemlélettel szemben nem fogyasztókat és piaci szereplőket, hanem
embereket lát a döntések meghozatalakor.
A családi adózás bevezetésének, az
anyasági és otthonteremtési támogatások köre bővítésének és más hasonló juttatásoknak köszönhetően pedig
Hazánk a családtámogatási célokra
GDP-arányosan az Európai Unió legtöbbet fordító államai közé került.
Megteremtettük az iskolai hitoktatás feltételrendszerét és jelentős
összegekkel támogatjuk a hazai egyházakat is. Törekszünk arra, hogy az
oktatásban, a szociális ellátásban és
a társadalom formálásában újra betölthessük történelmi szerepünket.
Mindezek az intézkedések azt mutatják, hogy nemcsak a szavak, hanem a tettek szintjén is kereszténydemokrata alapokon álló kormány
vezeti Hazánkat.
A KDNP egyik legfontosabb feladata ebben az együttműködésben,
hogy hitelességét megőrizve képes
legyen egy, a keresztény értékek és
az egyházak társadalmi tanításán
alapuló politika érvényre juttatására,
amely iránytűként szolgál a legnehezebb kérdések megválaszolása során
is, legyen szó akár országépítésről,
akár a teremtett világ megóvásáról.
Ebben a felelősségteljes és nem
egyszerű munkában szerencsére van
kikre támaszkodnunk, de tanulnunk
kell azoktól is, akiket a ma bemutatásra kerülő könyvből megismerhetnek. Példát kell merítenünk megalkuvást nem tűrő, erényes életükből,
s miként Barankovics István írta
Bernát atya halálhíréről értesülve:
lelki békéjükért nincs is hatásosabb
ima, mint követni őket.
Cselekedjünk hát ennek megfelelően: emelt fővel viselni saját keresztünket és örömmel megélni életünk minden pillanatát.
A szerző az Országgyűlés
alelnöke, a KDNP Országos
Választmányának elnöke. A fenti
beszéd a KDNP Békés Megyei
Szervezete rendezvényén hangzott
el a párt alakulásának 75.
évfordulójára készült, „A modern
magyar katolikus politizálás
arcképcsarnoka” című könyv
sajtónyilvános bemutatóján. Az
eseményről lapunk 4. oldalán
olvasható beszámoló
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Koronavírus – Nincs itt valami nagy aránytalanság?

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 –

Monostori László plébániai kormányzó a kihelyezett automata kézfertőtlenítőt használja, illetve a koronavírus miatt védőfóliát helyez a gyóntatófülke
gyóntatórácsára az Árpád-házi Szent Margit-templomban, a XIII. kerületi Lehel téren
Terjed a koronavírus, és megmozdult
a világ. Egyre szigorúbb óvintézkedések lépnek életbe. Természetesen
fontos minden lehetőt megtennünk a
betegségek gyógyításáért, az egészségünk megőrzéséért. Isten is ezt
várja, kéri az embertől, az orvosoktól, a felelős vezetőktől. Mégis,
mintha volna a kialakult helyzetben
valami nagy aránytalanság.
Hat másodpercenként meghal egy

gyermek a Földön éhezés vagy a legalapvetőbb gyógyszerek hiánya miatt.
Ez nem mozdítja meg a világot, nem
indulnak repülők, hogy élelmet szállítsanak a Föld legszegényebb országaiba.
Pedig bőven volna annyi repülőgép és
élelem, hogy a Földön senkinek se kelljen éhenhalnia. Ez nem üti át modern,
jóléti társadalmunk ingerküszöbét. Talán azért nem, mert ez mások életéről
szól. A koronavírus pedig a miénkről.

Van aztán nagyon sok lelki vírus
is, ami terjed a világban, rontja, betegíti az emberek életét: ez ellen sem
tesz semmit a világ. A világhálón
áradó rengeteg káros, pusztító tartalom, a családok válsága, szétesése, a
rengeteg ártatlanul az anyaméhben
elpusztított kicsi gyermek (csak Magyarországon 1956 óta több mint 6
millió!), és még hosszan folytathatnánk. Van a mostani pánikban vala-

Egy hívő gyermekével a szegedi Szent Rozália görögkatolikus kápolna által online közvetített szent liturgiát követi
otthonában. Az új koronavírus-járványra való tekintettel a Szegedi Görögkatolikus Egyházközség március 15-től
a szertartásokat online is közvetíti a Szegedi Szent Rozália-templomból
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mi nagy aránytalanság.
Természetesen a koronavírus terjedésének megállítása fontos, felelősek vagyunk a magunk és egymás
egészségéért, életéért. Fontos betartanunk a meghozott intézkedéseket.
Néhány hívő meglepődött azon,
hogy miért ürítik ki a szenteltvíztartókat. A szenteltvíz nem valamiféle mágikus erővel rendelkező
dolog. Kegyelmet közvetít, de nem
mágikus módon. Ahogyan a frigyláda jelenléte a filiszteusok elleni
csatában nem akadályozta meg az
izraeliták vereségét, úgy semmilyen
szentelmény sem ad abszolút biztos
menedéket a járvány ellen. Semmelweis Ignác felismerte a kézmosás
döntő jelentőségét a gyermekágyi
láz elkerülése érdekében, így nekünk is fontos a cseppfertőzés lehetséges útjainak megakadályozásán
fáradoznunk.
Azt kívánom minden kedves
honfitársamnak, hogy miközben
megtesszük a járvány terjedésének
megállításához szükséges lépéseket, gondolkodjunk el a világunk
más, ennél sokkal nagyobb bajain,
és szánjuk el magunkat arra, hogy
a földi életünk hátralevő részében
mindent megteszünk ezeknek a koronavírusnál sokkal ártalmasabb betegségeknek a gyógyításáért!

A szerző a szombathelyi római
katolikus egyházmegye püspöke
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Varga László:

Pánik és rettegés vagy ébrenlét
és bizalom a Gondviselőben?

édelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

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

Keresztények millióit vizsgáztatja a koronavírus.
A Szentírásban Megjelent
Isten Ferenc
legtöbbször azt kéri tőlünk:
pápa Laudato si´
ne féljetek! A pánik
tehát kerülendő. A hit nem
kezdetű enciklikája
kizárólag
a kell
lélek és a bizalom, hanem az értelem
mi környezetszennyezés
ellen is védekezni
dolga is. Felelősek vagyunk egymásért, ezért elengedhetetlen, hogy betartsunk minden szabályt
és óvintézkedést. Nem hozhatjuk embertársainkat olyan helyzetbe, hogy miattunk fertőződjenek
meg. Tehát nem csak a hit, hanem a szeretet is ezt
a lépést diktálja. Arra indít, hogy felelősséggel viszonyuljunk az adott helyzethez.
Ha süllyed a hajó, nem mondhatom, hogy Isten
majd megment, ezért nem veszem elő a mentőcsónakot. Elő kell vennem, akkor is, ha van hitem!
Azért, hogy másokat is megmenthessek. Aztán
már csak azért imádkozom, hogy Isten mentse
meg a csónakot. És hiszem, hogy Isten meghallgatja az imámat.
A bizalom és a hit nem vak, hanem értelmes.
A felelősség és a szeretet miatt a hitemnek együtt
kell működnie a szeretetemmel.
Az eddigi húszezer fertőzött között bizonyára
bőven volt keresztény, Olaszországban is. Őket
is Isten gondoskodása vette körül. Nincs az a betegség, amit a keresztények meg ne kaphatnának,
bármennyire is hisznek.
A koronavírus és a válságok idején is tudnunk
kell, hogy nekünk olyan Istenünk van, aki, miközben gondviselő és megmentő, azzal is gondot visel
ránk, hogy velünk jön a krízisbe és a szenvedésbe is. Nem kívülről figyel szenvtelenül. Rá tudjuk
bízni magunkat!
Nem Isten adja ezeket a helyzeteket, de ő megengedi. Nekünk pedig választanunk kell, hogy az
adott helyzetben kit választunk: őt vagy a „szétdobálót”, a félelem- és pánikkeltőt? Isten mindent
a javunkra fordít.
Az ő szeretetét nem kérdőjelezte meg számomra az, hogy az ő egyszülött Fiát kivégezték, vagy
hogy az első keresztény közösségeket cirkuszokban lemészárolták. Isten bement az övéivel a gladiátorok szorításába is. Az üldözöttek abban a

Országdelemről
pcsőben
a. A Kejavasla1 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.

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

DNP.HU, MTI

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

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

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

helyzetben is választhatták őt.
A perspektíva Isten országa és a mennyország.
Nincs más távlat. Ezt Pál apostol így fogalmazza
meg: „Számomra az élet Krisztus, a halál pedig
nyereség”.
A jelenlegi helyzet nagyon mélyen rákérdez
a feltámadásba vetett hitünkre. Nagypéntek és
Nagyszombat drámája csak a húsvét fényében érthető. A szeretet győzött. A keresztényeknek húsvéti hitük van. Minden szentmisében elmondjuk:
„Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz”. „Amíg el nem
jössz” – ez azt jelenti, hogy itt és most. Tehát ebben a mostani helyzetben is hiszünk a feltámadott
jelenlétében és a feltámadásban. Ebből merítjük a
reményt és az erőt, hogy segítsük egymást, amikor krízisben és nehéz helyzetben vagyunk.
Jézus nem csak az Eucharisztiában van jelen,
noha ez az ő legteljesebb és legvalóságosabb jelenléte. Ám jelen van az Igében, vagy amikor kettő
vagy három ember összejön az ő nevében. És jelen
van a sebzett, megtört, beteg emberekben is. Amikor nem vehetünk részt nagy rendezvényeken,
emiatt esetleg szentmisén sem, ezért áldozni sincs
lehetőségünk, Jézussal találkozhatunk számtalan
egyéb módon is. Ugyanaz a Krisztus van jelen az
Igében, mint aki az Eucharisztiában. Ő van jelen a
megtört emberben és a megtört ostyában.
Fedezzük fel ebben a helyzetben Krisztus másfajta jelenlétét! Éljünk a találkozás lehetőségével
ezekben a formákban, amikor nem élhetünk az
Eucharisztiával!
Amíg pedig lehetőségünk van, akárcsak kézbe áldoznunk, tegyük bátran! Ha Jézus az utolsó
vacsorán a tanítványait kézbe áldoztatta, nekünk
sem kell ettől a módtól megtartóztatnunk magunkat!

A szerző a kaposvári római katolikus
egyházmegye püspöke
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A 80 éves Gábor
Dzsingiszt
köszöntötte
Semjén Zsolt
Gábor Dzsingiszt, Hollandia korábbi
kereszténydemokrata parlamenti képviselőjét, a holland kormány egykori
államtitkárát köszöntötte 80. születésnapja alkalmából Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata
Néppárt elnöke. Az alábbiakban ez a köszöntés olvasható.
Isten éltessen 80. születésnapod alkalmából!
Nemzetünkért és a kereszténydemokráciáért – az emigrációban is – elkötelezett
életed egy kortalan lendülettel munkálkodó
ember életútjának mérföldköve. Kereszténydemokrata munkásságod, a magyarság
védelme, a holland-magyar kapcsolatok
munkálása, mezőgazdasági professzionalitásod, tanulságos könyved – és még sokáig
lehetne folytatni a sort – nem kizárólag a
Te életed mérföldkövei, hanem példa és útmutatás nekünk!
Számos hozzád kötődő emléket és kedves gesztust őrzök az elmúlt évtizedekből.
Ereklyeként vigyázom azt a CDA-fejléces
papíron írt leveledet, amiben rábeszéltél,
hogy induljak Giczy Györggyel szemben az
elnökválasztáson a KDNP megmentéséért.
Ugyanilyen féltett kincs lett az az elnöki kalapács is, amit a ’89-es (újjá)alakuló ülésen
Keresztes Sándornak adtál, majd tőle örökül kaptam.
Az évtizedek alatt velem megosztott
bölcs meglátásaidért, tanácsaidért nagy
hálával tartozom. Kereszténydemokrata
közösségünk nevében is szeretettel és tisztelettel köszöntelek, további életedre Isten
bőséges áldását kérem!
Semjén Zsolt

Pánik helyett ima – imalánc a 777-tel
A 777 internetes blog imalánchoz csatlakozásra szólít minden jó szándékú keresztényt. A 777 felületén – az ima elmondását követően – az online térképre kattintva megjelölhetjük, melyik településen imádkoztunk, és nevünket el is menthetjük, megosztva ezáltal a helyszínt és a fohászkodó személyét a
többi imádkozóval. Az alábbiakban a 777blog által közzétett felhívást és imát közöljük.
A 21. század legnagyobb kihívása
előtt áll az emberiség ezekben a hónapokban: a koronavírus-járvány következményei még beláthatatlanok,
nemcsak egészségügyi szempontból,
hiszen gazdasági recesszió, munkahelyek megszűnése fenyeget bennünket.
Hisszük, hogy a közös imának ereje van, keresztényként pedig komoly
a felelősségünk. Ezért arra hívunk
Téged, hogy csatlakozz az imaláncunkhoz, amelyben a bajba jutott emberekért, az őket ápoló orvosokért,
valamint a közös jövőnkért fohász-
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kodunk, hiszen Jézus ezt ígérte: „Ha
ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis
ketten vagy hárman összegyűlnek a
nevemben, ott vagyok közöttük.”
„Uram, eléd hozzuk betegeinket
– vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk. Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz. Vigasztald a szomorkodókat.
Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, kutatóknak; erőt minden
nővérnek és betegápolónak ehhez a

különösen nagy terheléshez. Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a
pániktól. Mindazokért, akiket legyőz
a félelem. Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért. Imádkozunk
azokért, akik nagy anyagi károkat
szenvednek, vagy ettől kell tartaniuk.
Jóságos Atyánk, mindenkit eléd
hozunk, akiknek karanténban kell
lenniük, magányosak és senkit nem
tudnak átölelni. Töltsd el szívünket békéddel. És igen, kérünk azért,
hogy ez a járvány visszahúzódjon, a
számok csökkenjenek, újra minden a

régi lehessen. Tégy minket hálássá
minden egészséges napunkért.
Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy
az életünk ajándék. Hogy egyszer
meg fogunk halni és nem tudunk mindent kontrollálni. Hogy csak Te vagy
örök. Hogy az életben annyi lényegtelen dolog van, ami gyakran túl hangosnak és fontosnak tűnik. Tégy minket hálássá mindazért, amit krízisek
nélkül olyan könnyen figyelmen kívül
hagyunk.
Bízunk Benned. Köszönjük.”
(Johannes Hartl)
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Elindult az első emeletes KISS motorvonat a Budapest-Cegléd vonalon
utasforgalmi próbaüzemben március
idusán. Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
parlamenti és stratégiai államtitkára
a Nyugati pályaudvaron tartott sajtótájékoztatón azt mondta: 2020 valódi
korszakhatárt jelent a vasúti közlekedésben, tavasztól fokozatosan állnak
forgalomba az emeletes motorvonatok a legforgalmasabb hazai vasútvonalakon, a ceglédin és a vácin.
Emlékeztetett arra, hogy a MÁVStart 2017 áprilisában kötött nyolc
évre szóló keretmegállapodást a
gyártó Stadler céggel negyven, 600
ülőhelyes KISS elővárosi villamos
motorvonatra. A negyven motorvonat több mint 200 milliárd forintba
került, a vasúttársaság így 24 ezer új
ülőhelyet kínálhat az utazóknak.
Schanda Tamás kiemelte: a kormány 2010 óta jelentős erőforrásokat
mozgósított a kötött pályás infrastruktúra és járműállomány korszerűsítésére. A 2016 és 2024 közötti
időszakban mintegy 1800 milliárd
forintot fordítanak a már befejezett,
kivitelezés alatt álló vagy előkészületben lévő vasúti beruházásokra
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium kiemelt törekvése a közösségi közlekedés és különösen az
annak gerincét adó környezetkímélő
vasút versenyképességének erősítése
az egyéni megoldásokkal szemben
– hangsúlyozta az ITM miniszterhelyettese.
Hozzátette, a fejlesztések fontos
célterülete a Budapest elővárosi forgalom, ahol a vasutat évente mintegy 60
millióan választják, a MÁV-Start belföldi fizető utasainak több mint fele a
fővárosi agglomerációban közlekedik.
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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 –

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára beszél,
mögötte Homolya Róbert, a MÁV Zrt elnök-vezérizgatója, Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati
államtitkára, Pest megye 5-ös választókörzetének kormánypárti országgyűlési képviselője és Rétvári Bence, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, Pest megye 4-es választókörzetének Fidesz-KDNP-s
országgyűlési képviselője
Az átfogó korszerűsítések eredménye az utasszám növekedésében
is meglátszik, a motorvonatokkal
kiszolgált egyes elővárosi szakaszokon kimagasló, 20 százalék feletti
az utasszám emelkedése. A vasúti
járműállomány folyamatos fejlesztésének köszönhetően 2022 végétől
a Budapest elővárosi forgalomban
mindenütt korszerű motorvonatok

szállítják majd az utasokat – mondta
Schanda Tamás.
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, Pest megye
4-es választókörzetének KDNP-s
országgyűlési képviselője elmondta, a váci vasútvonalon naponta
hatezer ember ingázik. A vasúti
elővárosi közlekedés szintet lépett

vasárnap az emeletes motorvonat
beiktatásával. Az M2-es kétszer
kétsávosra bővítése, a kétszintes
motorvonat tavaszi forgalomba állása a Budapest–Vác-vonalon azt
jelenti, hogy a váci előváros és a
főváros közelebb kerül egymáshoz,
könnyebben lehet majd közúton és
vasúton közlekedni, munkába járni
– mondta az Emmi államtitkára.
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Kereszténydemokrata Néppártban, amelyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.
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