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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, 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” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

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.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

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 ke-
resztény 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.
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Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés
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Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Az ellenzéknek nem a kormánnyal  
van problémája, hanem a magyar néppel 

–  Újra össztűz zúdult a kormányra 
a koronavírus kellős közepén, mivel 
a parlament időkorlátozás nélkül 
hatalmazta fel veszélyhelyzetben a 
„rendeleti kormányzásra”. Brüsz-
szeltől az itteni balliberális ellenzé-
kig diktatúrával, a jogállam és de-
mokrácia felszámolásával vádolják 
Orbán Viktort.
–  Ugyanezt mondták például 2010 
után is, az új Alaptörvény elfogadá-
sakor. Az ő logikájukban kérdezem: 
mikor állítottuk vissza, hogy újra el-
törölhessük? De az iróniát félretéve: 
tudja bárki is, hogy mikor lesz vége a 
járványnak? Nem tudja! Tehát az az 
ésszerű, ha addig tart a felhatalmazás, 
ameddig a járvány tart – és nem mel-

lesleg csak és kizárólag a járvánnyal 
kapcsolatos ügyekben. A parlament 
bármikor visszaveheti a kormánytól. 
A minket támadó politikusok orszá-
gaiban erősebb az ilyen felhatalmazás, 
mint nálunk, mivel ott a parlament az 
adott időpontig nem veheti vissza és 
jellemzően nem is ülésezik.
–  Erre azt mondják, hogy a Fidesz–
KDNP-többség nem fogja vissza-
venni. Ráadásul mivel egy évtizede 
kétharmados többségük van, eza-
latt kicserélték az Alkotmánybíró-
ság tagjait, és önök adják a köztár-
sasági elnököt is.
– Ez így van, de akkor az ellenzéknek 
nem a kormánnyal van vitája, hanem 
a magyar néppel, aki harmadszor vá-

lasztott meg minket kétharmados, al-
kotmányozó többséggel! Különben is 
mi értelme – és mi érdekünk – lenne 
„rendeleti puccsot˝ csinálnunk azzal 
a parlamenttel szemben, ahol alkot-
mányozó többségünk van? Valójában 
arról van szó, hogy mivel – európai 
viszonylatban is – sikeresen kezeljük 
a világjárvány okozta tényleg rendkí-
vül nehéz helyzetet, amit a nép nagy-
többséggel támogat, beleértve az ő tá-
boruk jelentős részét is, megrémültek 
attól, hogy elvesztik a szavazóikat. 
Hát ezért csinálják ezt a hisztériát, 
amihez csak ürügy a „felhatalmazási 
törvény”. Ezzel a baj nem az, hogy a 
kormányt támadják, hanem a vírus el-
leni védekezést!

–  Súlyos szavak.
– Morális szempontból nem árulás 
ebben a helyzetben, hogy Brüsszelbe 
szaladnak feljelenteni Magyarorszá-
got? Alkalmasság tekintetében pedig 
arra kérem az Olvasót, képzelje el, ha 
most DK–Momentum–Jobbik-kor-
mány lenne, s Gyurcsány Ferenc és 
neje – Donáth Annával és Jakab Pé-
terrel az oldalán – kellene, hogy meg-
védje az embereket és az országot…
– Ön szerint nincs kivétel a balol-
dalon?
– Hiller István felelősséggel beszél, kár, 
hogy a pártja se kerítés-, se közmun-
ka-ügyben nem hallgatott rá. Ez meg 
is látszik az MSZP támogatottságán…

Folytatás a 4-5. oldalon

Bebizonyosodott, hogy bajban nemzetállami alapon van működőképes megoldás – fogalmazott a Gondola.hu hírportálnak adott interjújában a közelmúltban 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke.

7 8-9. 10 11Játékelmélet és 
koronavírus  

A magyar  
ellenzék  
járványos időkben 

Harrach Péter 
gondolatai  
korona idején 

Hölvényi György: 
A klikk, az új 
mértékegység



HAZÁNKKormány, párt, frakció2 AZÁN
S-JÚNIUS

Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, 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” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

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.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

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 ke-
resztény 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 teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

A haza védelmében nincsenek pártszínek 
A haza védelmében nincsenek párt-
színek! Sajnos, az ellenzék mégsem 
az összefogást, hanem a széthúzást 
és a rémhírterjesztést választotta 
– közölte Hollik István a közössé-
gi médiában április 24-
én közzétett posztjában. 
A KDNP országgyűlési 
képviselője az általa fel-
töltött videóban beszá-
molt arról: sokan mond-
ják és írják neki, hogy 
most nem a politikai viták 
idejét éljük. „Egyetértek 
velük. Szerintem is csak 
úgy győzhetjük le a jár-
ványt, ha összefogunk” – 
szögezte le a keresztény-
demokrata honatya, aki 
szerint azonban az elmúlt 
napok azt bizonyították, 
hogy az ellenzék nem így 
látja a dolgokat.

„Ők folytatják a politikai táma-
dásokat, mintha mi sem történt 
volna. Lelkük rajta, ők tudják, mit 
csinálnak. De ha már kritizálnak, 

legalább vegyék figyelembe a va-
lóságot” – mutat rá Hollik István, 
aki sorra cáfolta az ellenzéki állí-
tásokat. Megemlítette, hogy több 
ellenzéki képviselő folyamatosan 

kevesli a tesztek számát Magyar-
országon, noha az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) irányelveit 
tiszteletben tartva folyik hazánk-

ban a tesztelés, mi több, három-
szorosan túlteljesítjük a WHO 
elvárásait. Egy másik olyan ellen-
zéki állítás, amelynek köze nincs a 
valósághoz, a koronavírushoz kap-

csolódó állítólagosan 
magas halálozási ráta 
hazánkban. A statiszti-
kák azonban egyértel-
műen mutatják, hogy 
jóval az uniós átlag 
alatt vagyunk ebben 
a mutatóban. Harma-
dikként Hollik István 
a Pesti úti idősek ott-
honának ügyét emlí-
tette, ahol Karácsony 
Gergely folyamatosan 
eltolja magától a fele-
lősséget és azt állítja, 
az otthonban végig volt 
és most is van orvos. 

Ezzel szemben a va-
lóság az, hogy a budapesti kor-
mányhivatal szúrópróbaszerű el-
lenőrzései döntő többségében nem 
volt jelen orvos az intézményben. 

Rétvári Bence: Növeljük az idős emberek anyagi biztonságát 

Hölvenyi György: 
Donald Tusk 

kijelentése cinikus 
és sértő

Donald Tusk, az Európai Néppárt 
elnöke felháborító módon sértegeti 
a magyar miniszterelnököt, amellett, 
hogy teljesen igazságtalanul Orbán 
Viktorba rúg, közben még cinikus 
módon megsérti több millió zsidó és 
nem zsidó áldozat emlékét is – írta 
Deutsch Tamás (Fidesz), Hölvenyi 
György (KDNP) és Hidveghi Balázs 
(Fidesz) EP-képviselő nyílt levelében. 
A politikusok ebben azt is kiemelik: 
bocsánatkérést követelnek Donald 
Tusktól.

Donald Tusk gyakorlatilag nácinak 
nevezte a magyar miniszterelnököt 
abban az interjúban, melyet a Spiegel 
című német lap készített vele. Ezt a 
kijelentést mélységésen felháborí-
tónak nevezték a képviselők, akik 
nyílt levélben utasították vissza Tusk 
Orbán Viktorról szóló megjegyzését. 
Hozzátették: a baloldali politikusok-
tól szinte már megszokott, hogy náci 
jelzőkkel illetik ellenfeleiket, de egy 
kereszténydemokrata párt képviselő-
jétől ez különösen szégyenteljes.

Aláhúzzák azt is, hogy Donald 
Tusk kijelentése cinikus és sértő az 
áldozatok emlékének is, mindemel-
lett erkölcsileg is elfogadhatatlan. 
Az EP képviselők szerint az említett  
kijelentések túlmennek minden ha-
táron, ezért azonnali bocsánatkérést 
követelnek az Európai Tanács  len-
gyel  elnökétől.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának parlamenti államtit-
kára a közelmúltban az Operatív Törzs 
sajtótájékoztatóján emlékeztetett: az 
idősekre fokozott figyelmet kell fordí-
tanunk, mert nagy veszélynek vannak 
kitéve. Ez a védelem anyagi biztonságot 
is jelent, ezért döntött a kormány, hogy 
fokozatosan visszavezeti a 13. nyugdíjat, 
amelyet a baloldali kormányok elvettek 
a 2008-as válság során.

Jövőre egy heti plusz juttatást kapnak 
a nyugdíjasok, ami 70 milliárdos költ-
ségvetési többletforrást igényel majd, 
és évről évre egy plusz heti nyugdíjjal 
gyarapszik az összeg, így 2024-re már a 
teljes 13. havi nyugdíjat megkapja min-
denki – ez 280 milliárd forint pluszki-
adást jelent majd a büdzsének. 

A miniszterhelyettes felidézte a 
Gyurcsány–Bajnai-kormányok nyug-
díjasokat sújtó megszorító politikáját. 
Például azt, hogy az állami egészség-
ügyben vizitdíjat, kórházi napidíjat 
vezettek be – el lehet képzelni, mi 
lehetett volna egy járvány idején, ha 

ezek a rossz döntések meg-
maradtak volna.

2008 előtt tizenötször emel-
tek adót, rezsit, messze az átlag 
feletti volt Európában a nyug-
díjasok elszegényedése. Ma 
ez már nincs így – emlékez-
tetett a kereszténydemokrata 
politikus. „Egyszerűsítettük a 
gyógyszerek felírási lehetősé-
geit, és a kiváltási szabályokat 
is” – mondta Rétvári Bence. 
Hozzátette: ezáltal nem kell 
sem az orvoshoz, sem a pati-
kába elmenniük az időseknek. 

Jelenleg a kereskedelmi 
egységekben külön idősáv-
ban vásárolhatnak az idősek, 
ami szintén az ő védelmüket 
szolgálja. A népegészségügyi 
központ külön telefonszámon 
ad tájékoztatást az időseknek, az önkor-
mányzatok pedig segítenek akár a bevá-
sárlásban is.

Az idősotthonok sokkal szigorúbb a 
higiénés szabályokkal működhetnek, 

2 millió maszkot és 300 ezer pár kesz-
tyűt osztanak szét ezekben az intéz-
ményekben.

 – 2010-ben azt ígértük, hogy meg-
óvjuk a nyugdíjak értékét, ezt meg is 

tettük – emelte ki az államtitkár, hozzá-
téve: olyan nyugdíjrendszert dolgoztak 
ki, amely ezt garantálja, több mint 10 
százalékkal növelve a nyugdíjak vásár-
lóértékét.

Aradszki András: Eljött a tettek ideje
Aradszki András, a KDNP frakci-
óvezető-helyettese április végi or-
szággyűlési felszólalásában arra 
figyelmeztetett, hogy az emberi-
ség számára eljött a tettek, a közös 
cselekvés ideje az éghajlatváltozás 
szempontjából. Kiemelte: technológi-

ai válaszokat kell keresni az éghajlat 
felmelegedésére, a levegőszennye-
zésre, emellett figyelni kell az „em-
beri lét minőségének alakulására” is.

A kereszténydemokrata politiku-
sa aláhúzta: Magyarország az eddig 
elfogadott stratégiáknak és akcióter-

veknek köszönhetően el tudja érni 
klímavállalásait, beleértve a káro-
sanyag-kibocsátás és az energiafel-
használás területén vállalt intézkedé-
seket, s a hatékony környezetvédelmi 
politikának is köszönhetően Európa 
egyik legélhetőbb országává válhat.
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A nyugdíjak és hasonló ellátások  
reálértékének  
változása, százalék

*Kerekített adat. Forrás: Szociális Statisztikai Évkönyv, 2018
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, 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” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

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.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

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 ke-
resztény 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 teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Kormány, párt, frakció

Jól vizsgázott a digitális oktatás az egyetemeken
A megváltozott körülmények között 
is arra törekszünk, hogy a fiatalok 
versenyképes tudásra tegyenek szert – 
mondta el Schanda Tamás parlamenti 
és stratégiai államtitkár az operatív 
törzs április 21- i és 22-i sajtótájékoz-
tatóján.

Mint mondta,elérhetővé vált az ügy-
intézési funkció a Felvi.hu oldalon, és 
a jelentkezők itt pótolhatják dokumen-
tumaikat, illetve módosíthatnak az ere-
deti sorrenden. Az elektronikus rend-
szer értesítést küld, ha valaki kihagyott 
volna egy lépést – tette hozzá. Úgy 
fogalmazott: természetesen az egész-
ség és az élet védelme a legfontosabb, 
de a gazdaság talpra állásáról sem fe-
ledkeztünk el: ebben nagy szerepe lesz 
azoknak is, akik most jelentkeznek fel-
sőoktatásba, illetve szakképzésbe.

Schanda Tamás kiemelte: lényegében 
megszűntek a személyes érintkezések 
az oktatásban, és így lesz a számonké-

résnél is: az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium (ITM) javaslata szerint a 
szakképzésben tanulóknál se legyenek 
szóbeli vizsgák, ha mégis szükség van 
rá, akkor kis létszámban tartsák meg 
azokat.

Mint mondta, az elmúlt hetekben 
rengeteg kreatív megoldás született, 

amelyek a veszélyhelyzet elmúltával 
is használhatók lesznek. Több mint 75 
ezer fiatalt segítenek hozzá, hogy meg-
szerezze a diplomáját, így esetükben 
eltekintenek a kötelező nyelvvizsgától.

Schanda Tamás beszélt arról is, 
hogy augusztus 15-től több mint dup-
lájára emelik a szabad felhasználású 
Diákhitel1 összegét, amivel így 1,5 
millió forint lesz elérhető. Ezenkívül 
kamatmentessé teszik a nyelvtanulási 
diákhiteleket, de ezt májustól kiveze-
tik a rendszerből.    

Schanda Tamás kitért arra is, hogy 
a koronavírus elleni védekezés egyik 
első lépése volt a felsőoktatás átállása 
a digitális működésre. „Köszönjük az 
intézmények vezetőinek, oktatóinak, 
dolgozóinak, és persze a hallgatóknak 
is, hogy példásan helytállnak a rend-
kívüli helyzetben is. A tapasztalataink 
azt mutatják, hogy az átállás sikeres 
volt. Rengeteg jó ötlet és kreatív meg-

oldás született az elmúlt hetekben, és 
ezeknek egy jelentős része a veszély-
helyzet elmúltával is jól hasznosítható 
lesz a képzésekben” – mondta Schanda 
Tamás.

A felvételi- és záróvizsgákkal kap-
csolatban felidézte: a kormány döntése 
alapján az egyetemek, főiskolák ezeket 
is úgy szervezik meg, hogy minimali-
zálják a személyes érintkezéseket. „Az 
egészség és az élet védelme a legfonto-
sabb feladatunk most, de nem téveszt-
hetjük szem elől a korábbi céljainkat 
sem. Bár komoly nehézségekkel kell 
megküzdenie mindenkinek, Magyar-
ország alapvető érdeke az, hogy a gaz-
daság mielőbb talpra álljon, és legalább 
annyira eredményes legyen, mint az 
elmúlt évtizedben. Ennek elérésében 
nagy részük lesz azoknak a fiatalok-
nak is, akik most tanulnak a felsőok-
tatásban, vagy éppen oda készülnek” 
– mondta Schanda Tamás.

Móring József Attila: Mennyi egészségügyi védőeszköz érkezett? 
Móring József Attila, a KDNP frakcióvezető- 
helyettese április 20-án azt kérdezte  az Országy-
gyűlésben a külgazdasági és külügyminisztertől, 
hogy pontosan mennyi egészségügyi védőeszköz 
érkezett Magyarországra a koronavírus-járvány el-
leni védekezéshez. A szájmaszkoknak, kesztyűk-
nek, lélegeztetőgépeknek nagyon fontos szerepük 
van – hangsúlyozta, kiemelve: Magyarország több 
országnak is segíteni tudott a járvány elleni véde-
kezésben különböző eszközökkel.

Szijjártó Péter válaszában közölte: a megelőző 
héten 21 repülővel és 3 kamionnal érkeztek a védő-
felszerelések, és még több mint 59 millió sebészeti 
maszkot, valamint 16 millió nagyobb védekezési 
szintet lehetővé tevő maszkot várnak. Emellett van 

egy „több mint 16 ezer lélegeztetőgépre vonatko-
zó szerződéses állományunk”, és a tesztekre is több 
mint 3 milliós a szerződésállomány – közölte a kül-
gazdasági és külügyi tárca vezetője.

A miniszter arról is beszélt, hogy a bajba került 
határon túli közösségek ezután is számíthatnak a 
védekezésben az anyaországra, ahogyan a Nyu-
gat-Balkán államai is, mert ha onnan elindul egy 
illegális migrációs hullám, és ezek az országok vé-
dekezési képesség szempontjából legyengülnek, ak-
kor az komoly nemzetbiztonsági kockázat Magyar-
országnak. Megjegyezte: az átadott maszkok száma 
az importáltak mindössze 2,2 százalékát teszik ki.

A témával kapcsolatos véleményeknek lapunk 
Fórum rovatában adtunk teret.

Az álhírekkel ellentétben folytatódik 
a Hungary Helps Program!

Azbej Tristan kifejtette: ha Magyarorszá-
gon lenne minőségi ellenzéki újságírás, az 
mindenkinek a javára válna. Egy jó kriti-
kus ugyanis segít abban, hogy jobbá vál-
junk. „Egy jó kritikus békeidőben is hírt ad 
Magyarország sikeres nemzetközi szerep-
vállalásáról – az ellenzéki sajtó természe-
tesen ezt sose tette meg korrekt módon, és 
most, a nehezebb időkben is csak kárörven-
deni képes” – fogalmazott.

„Ezért nem érzek örömet, de nem is 
tudom sajnálni azt, hogy a HVG-től az 
Index.hu-n át a Magyar Hang – A Túl-

élő Magazinig a teljes magyar ellenzéki 
médiának ismételten sikerült bohócot 
csinálnia magából a Hungary Helps – 
Magyarország segít program kapcsán. 
Bármennyire is azt szeretné az ellenzéki 
fake news gyár, hogy a Hungary Helps 
Program és vele együtt az üldözött ke-
resztények megsegítése megszűnjön, ki 
kell ábrándítanunk kitartottjaikat: a való-
ság az, hogy a Hungary Helps küldetése 
és munkája tovább FOLYTATÓDIK. Az 
üldözött keresztényeken segíteni ugyan-
is nem kegy, hanem kötelesség” – zárta 
bejegyzését blogoldalán a keresztényde-
mokrata államtitkár.

 „Most mi is – ahogy mindenki – a koronavírus elleni hazai küzdelemre összpontosítunk, ám 
eközben sem feledkezünk meg az üldözött keresztényekről” – hangsúlyozza blogbejegyzésé-
ben Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary 
Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára, a KDNP alelnöke. „Azonban azért, 
hogy a veszélyhelyzet elhárultát követően segíteni tudjunk nekik, most magunkon, a ma-
gyar embereken kell segíteni” – emeli ki a politikus.

HAZÁNK

Az ellenzék válságmélyítő politikát 
akar lenyomni az emberek torkán 

„A jelenlegi ellenzék a kisnyila-
soktól a diplomás kommunistá-
kig Gyurcsány Ferenc vezetésé-
vel ma is egytől egyig ugyanazt 
a megbukott, baloldali megszo-
rításokra és segélyekre épülő, 
válságkezelőnek nevezett, de 
valójában válságmélyítő poli-
tikát akarja lenyomni az em-
berek torkán, mint 2008-2009-
ben” – mondta Nacsa Lőrinc 
(képünkön) április végén az  
Országgyűlésben.

A KDNP frakciószóvivője 
hangsúlyozta: a Gyurcsány–
Bajnai-kormányok továb-
bi hitelekkel és segélyekkel 
mélyítették a válságot – amit 
a jelenlegi kormányoldal nem 
akar megismételni.

A kereszténydemokrata po-
litikus hangsúlyozta: a koro-

navírus-járvány miatti válság 
erős és stabil állapotban érte a 
magyar gazdaságot, a kabinet 
célja pedig, hogy annyi mun-
kahelyet hozzon létre, ameny-
nyi a járvány miatt megszű-
nik. „Segély helyett munkát 
szeretnénk” – tette hozzá.

Schanda Tamás, az ITM 
miniszterhelyettese
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enciklika is születhet. A Laudato si’
– Áldott légy! kezdetű dokumentum
(alcíme: A közös otthon gondozása)
– első szavaival Szent Ferenc híres
Naphimnuszára utal – bemutatására
ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Kormány, párt, frakció

Átfogó megállapodást kötött a kormány  
és a Magyarországi Evangélikus Egyház

Semjén Zsolt köszöntőjében ki-
emelte: az állam és az egyház szét-
választása nem jelenti az egyház és 
a társadalom elválasztását, hiszen 
„egyszerre vagyunk tagjai az egyhá-
zunknak és polgárai a hazánknak”.

A megkötött szerződés az állam és 
az egyház együttműködésére helyezi 
a hangsúlyt – fogalmazott. Magyar-
ország egyházügyekért is felelős mi-
niszterelnök-helyettese hangsúlyoz-
ta: az egyházi, közfeladatot ellátó 
intézmény, például egy egyházi isko-
la egyfelől „vallásos intézmény, ahol 
az állam feladata a vallásszabadság 

biztosítása”, másfelől mint iskola 
feladatot vállal át az államtól, és az 
állam feladata ennek finanszírozá-
sa, „jogi és anyagi védelmének a 
biztosítása”. A megkötött szerződés 
ezt teszi meg az evangélikus egy-
ház esetében „testre szabott módon 
az élet minden területén” – tette 
hozzá.

Semjén Zsolt szólt arról is, hogy a 
kormány és az evangélikus egyház 
húsz évvel ezelőtt megkötött szer-
ződése bevált, még a „2002 utáni 
támadások viharát is kiállta”, az új 
szerződésre azért van mégis szük-
ség, mert megváltoztak a körülmé-
nyek, és ezekhez kellett igazítani a 
szerződés tartalmát. Kitért arra: a 
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Magyarország kormánya és a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) átfogó megállapodást írt alá. A dokumentumot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, 
Fabiny Tamás, az evangélikus egyház elnök-püspöke és Prőhle Gergely, az MEE országos felügyelője látta el kézjegyével március 17-én Budapesten.

Semjén Zsolt a rendeleti kormányzásról és a lelki patikáról
Folytatás az 1. oldalról
– Az Ön által említett Dobrev Klá-
ra és Donáth Anna, vagy a brüsz-
szeli Bizottság és Berlin „európai 
megoldásról˝ beszél, szemben a 
magyar kormány „nacionalizmu-
sával .̋
–  Miközben a németektől az oszt-
rákokig lezárják a schengeni határt, 
el- és bezárkózó állami védekezést 
csinálnak… Most aztán járványügy-
ben mindenki számára nyilvánvalóvá 
válhatott, hogy az EU megint maga 
volt az impotencia, a képmutatás, 
egészségügyi hivatala pedig egy 
gittegylet! Bebizonyosodott, hogy 
bajban nemzetállami alapon van mű-
ködőképes megoldás. Az EU-bürok-
ráciára várni és számítani ideológiai 

vakság és a nemzetet veszélyeztető 
utópia.
– Brüsszel mégis Magyarországon 
kéri számon a szolidaritást.
–  Milyen EU-s szolidaritás van fe-
lénk? Nekik a „Jawohl natürlich˝ 
jelentené a magyar szolidaritást… 
A szolidaritás a természet rendjének 
megfelelően az állapotbeli kötelesség 
alapján lehetséges. A magyar kor-
mány a magyarokért a magyaroknak 
felelős, és ha a magyarokról gondos-
kodtunk, akkor foglalkozunk mások-
kal. A szolidaritás szuverén, egyen-
rangú országok között működhet, 
amit meg is valósítottunk a V4-ek 
tekintetében vagy például Szerbiával.
– Mit gondol a brüsszeli és itteni bal-
liberális ellenzék támadásának okai-

ról? Ideológiai természetű vagy van 
mögötte más is? Orbán Viktor Soros 
György tevékenységéről is beszélt.
–  Egyfelől vannak, akik úgy hisz-
nek az EU-ban, mint a kommunisták 
hittek a kommunizmusban, a Szov-
jetunióban. Ez az Európai Egyesült 
Államok utópiája. 
A magyar történelem célja önmagá-
ban van, nem az EU a magyar törté-
nelem beteljesedése, hanem egy adott 
időszakban a magyar érdekérvénye-
sítés egy eszköze. Magyarország volt 
az EU előtt is és lesz az EU után is.
De van egy gazdasági-politikai cél-
juk is: Magyarország függővé tétele. 
Ezért követelik például azt, hogy ne 
a munkahelyeket védjük meg, hanem 
hogy munka nélkül segélyt osszunk. 

Nekünk pont azért kell az erős fel-
hatalmazás, a cselekvési szabadság, 
hogy humán szempontból megvédjük 
a magyar emberek életét, egészsé-
gét; gazdaságilag pedig megvédjük a 
munkahelyeket. Mert ha megszűnnek 
a munkahelyek, s fedezet és munka 
nélküli segélyosztás lesz, akkor jönni 
fog a baloldali kormányok szokásos 
adóemelés–megszorítás–csőd-politi-
kája, aminek a vége mindig a deficit, 
majd az államadósság elszabadulása, 
végül az IMF csapdája. A magyar 
szuverenitás fiktívvé válása,  a kvázi 
gyarmati lét. Ennek a mesterkedés-
nek szimbolikus – és konkrét – figu-
rája Soros György.
–  A járványra hivatkozva Olaszor-
szágban bezáratták a templomokat 
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, 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” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

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.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

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 ke-
resztény 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 teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Kormány, párt, frakció

különböző egyházakkal kötött szer-
ződések egyediek, de „egységes ívet 
alkotnak és egymást erősítik”. Az 
egyházak különböző szerkezete és 
sajátosságai miatt nem lehetséges ál-
talános szerződést kötni, ugyanakkor 
az egyedi szerződések kiegészítik 
egymást. Így például a Szentszékkel 
kötött megállapodás nemcsak a kato-
likus egyházat védi, hanem valójában 
a testvéregyházakat is – mondta.

Kifejtette: amikor az Alkotmánybí-
róság előtt azzal lehet megvédeni egy, 
az egyházak számára fontos ered-
ményt, hogy annak megsértése nem-
zetközi szerződésbe ütközik, akkor ez 
nemcsak a katolikus egyház intézmé-
nyeit védi, hanem a hasonló szerző-
déssel rendelkező protestáns egyháza-
kat és a zsidó hitközségeket is.

Fabiny Tamás arról beszélt: a 
megállapodás a kölcsönös bizalom 
alapján született, érződik rajta „az 
egymásrautaltság, egymás terheinek 

hordozása”. Állam és egyház köl-
csönösen felvállalja egymás ügyét, 
hiszen az egyház átvállal közfelada-

tokat az oktatásban, a szociális dia-
kóniai munkában és a kultúrában, az 
állam pedig mindezt lehetővé teszi.

Prőhle Gergely hangsúlyozta: 
olyan „enciklopédikus” szerződés 
jött létre, amely az evangélikus egy-
ház intézményein, gyülekezetien 
keresztül nemcsak evangélikus, ha-
nem össztársadalmi érdeket szolgál. 
A megállapodás olyan kiadásokat 
irányoz elő, amelyek az egész tár-
sadalom számára hasznos egyházi 
tevékenységet tesznek lehetővé – 
mondta. Példaként említette, hogy 
létrehoznak egy intézményt sajátos 
nevelési igényű gyermekeknek és 
bővítik az evangélikus felsőoktatást, 
különös figyelmet szentelve a peda-
gógusok és a szociális szférában dol-
gozók képzésére.

Prőhle Gergely megemlítette, hogy 
a szerződés megnyugtatóan rendezi a 
hittan kiscsoportos oktatásának hely-
zetét. Hozzátette: ez az egyháznak 
kiemelten fontos, hiszen diaszpóra-
jellegéből fakadóan évszázadok óta, 
de különösen Trianon után a nagyobb 
evangélikus közösségek határon túlra 
kerülésével az evangélikus gyerme-
kek hitoktatása az egyház utánpótlá-
sát is jelenti.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (középen), Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-
püspöke (balra) és Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője 

és az olasz állam megtiltotta a 
misézést is, Ön pedig úgy nyilat-
kozott, hogy a magyar állam nem 
zár be templomot és az egyháziak 
misézzenek.
–  Az Egyház történelméből kö-
vetkezően is tapasztaltabb, mint 
bármelyik állam és az egyháziak 
jobban tudatában vannak Isten előt-
ti felelősségüknek, mint a politiku-
sok. Az általános szabályok ismer-
tek. A templomok nyitott kapuja, a 
liturgia bemutatása, az egyháziak 
pasztorális munkája az embert szol-
gáló isteni küldetés, amiért hálásak 
vagyunk. Így katolikusként, sze-
mély szerint fontosnak tartom Saj-
gó Szabolcs jezsuita atya kezdemé-
nyezését az Eucharisztia vételének 
biztosítására. Ha a testi patikába 
mehetünk, akkor mennyivel inkább 
a lelki patikába!

„Senkit sem hagyunk magára!”
Minden magyar felelős minden ma-
gyarért, ezért Magyarország kormánya 
segítséget nyújt a külhoni magyar kö-
zösségeknek! – közölte Facebook-olda-
lán Semjén Zsolt.

A KDNP elnöke kifejtette: „most 
indított útjára a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium egy szállítmányt 
védekezéshez szükséges eszközökkel 
Kárpátalja, Felvidék, Erdély, Szlavó-
nia, Muravidék és a Vajdaság irányá-
ba.” – Senkit nem hagyunk magára! 
– tette hozzá Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes.

Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter a járvány elleni védeke-
zéshez szükséges eszközök formájában 

történő segítségnyújtással, a „nemzet-
politika” és a minisztérium közös pro-
jektjével kapcsolatos közleményében 
hangsúlyozta, Magyarország azért tud-
ja megtenni ezt, mert működik a Kína 
és Magyarország közötti légihíd és a 
kormány több mint 30 millió maszkot 
vásárolt már Kínából.

Emellett van egy komplett gépsor, 
amely hamarosan megkezdi a mű-
ködését és havonta 2 millió 800 ezer 
maszkot lehet rajta előállítani. A sa-
ját gyártású maszkok megteremtik 
a lehetőséget arra is, hogy segítse a 
kormány azokat, akik nagy bajban 
vannak Magyarország környékén – 
fogalmazott.

A tárcavezető közölte, hogy szinte 
mindegyik határon túli magyar közös-
ség megkereste a kormányt azzal, hogy 
rossz az ellátottság azokon a területe-
ken, ahol élnek, egyes kórházak pedig 
a működési képességeik küszöbére ér-
tek a koronavírus jelentette kihívások 
miatt.

Szijjártó Péter szerint kötelességünk 
a magyar emberek egészségét és életét 
megvédeni, ehhez pedig szükséges, 
hogy az egészségügyi védekezés sike-
res legyen. Hozzátette: az elkövetke-
ző hetekben is jelentős szállítmányok 
érkeznek Magyarországra Kínából, 
elősegítve az egészségügyi védekezés 
sikerét.
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, 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” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

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.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

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 ke-
resztény 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 teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Országjáró

Soltész Miklós: A falvakban élők is számíthatnak a kormány segítségére
A koronavírus-járvány ugyan a váro-
sokhoz képest sokkal kisebb mérték-
ben van jelen a falvakban, a gazdasá-
gi nehézségek leküzdésében a kisebb 
településeken élők is számíthatnak a 
kormányzat segítségére – mondta a 
Miniszterelnökség egyházi és nem-
zetiségi kapcsolatokért felelős állam-
titkára a közelmúltban a Baranya me-
gyei Kisszentmártonban.

Soltész Miklós, aki egyben a ve-
szélyhelyzet idején a karitatív szer-
vezetek munkáját segítő és összekötő 
Nemzeti Humanitárius Koordinációs 
Tanács (NHKT) elnöke, a Katolikus 
Karitásszal közösen adott át élel-
miszer-adományokat, higiéniai ter-
mékeket, fertőtlenítőszereket az or-

mánsági településen élő rászorulók 
számára.

Azt mondta: a jelenlegi veszély-
helyzetben a legfontosabb az embe-
rek érintkezésének a minimalizálása, 
ilyen tekintetben pedig a falvak jobb 
helyzetben vannak, mint a nagyváro-
sok. Szerinte látható, hogy – például 
a fővárosban – „mekkora bajt okoz-
hat a rosszul megszervezett közleke-
dés vagy egy idősotthon rosszul meg-
szervezett működtetése”.

Kiemelte: ugyan a kisebb telepü-
léseken, falvakban a járvány, a ko-
ronavírus kevésbé van jelen, mint a 
városokban, nehézségekkel – főként 
gazdaságiakkal – találkoznak a vidé-
ken élő emberek is. Ezek enyhítését a 

kormány gazdaságfejlesztési progra-
mokkal, adókönnyítésekkel, fizetési 
halasztások biztosításával igyekszik 
elérni, ugyanakkor a karitatív szer-
vezetek munkáját támogatva arról is 
gondoskodik, hogy a rászorulóknak 
nélkülözhetetlen adományok rend-
ben és pontosan célba érjenek.

Écsy Gábor, a Katolikus Karitász 
országos igazgatója azt mondta: szer-
vezetük csaknem negyven ormánsá-
gi, a sellyei járásban lévő településen 
működtet folyamatosan felzárkóztató 
programot, biztosít adományokat a 
rászorulóknak. Mivel jelenleg nincs 
mód a közösségi, oktatási, kulturális 
és családsegítő – személyes jelenlétet 
igénylő – rendezvények megtartásá-

ra, ebben az időszakban védőfelsze-
reléseket, élelmiszer-adományokat, 
tisztítószereket, higiéniai terméke-
ket, ruhaadományokat visznek ki a 
rászorulóknak.

Az igazgató kiemelte: a karitatív 
szervezetek a NHKT segítségével 
hatékonyabbak a jelenlegi helyzet-
ben, mint külön-külön, ezért várják a 
továbbiakban is azon cégek jelentke-
zését, amelyek eszközökkel, felszere-
lésekkel tudják segíteni munkájukat. 
A személyesen történő tárgyi adomá-
nyozás jelenleg szünetel, a magán-
személyektől ezért azt kérik, hogy az 
1357-es adományvonal tárcsázásával 
és pénzutalással segítsenek, ha tud-
nak – mondta Écsy Gábor.

Összefogás segíthet az oktatásban is 
Váratlanul érte az iskolákat és a tanárokat a vírushelyzet miatt a digitális oktatásra történő átállás. A diákok sokszor biztosabban mozognak a virtuális térben, 
jobban ismerik az online világot, mint a tanárok egy része, de a hátrányos helyzetben élő gyerekek digitális eszközökkel való ellátottsága nem egyforma. Van, 
ahol egy telefonja van az egész családnak, ez tovább növeli a különbségeket és nehezíti a tanítást.  De kellő odafigyeléssel és összefogással ezeken a nehézségeken 
is felül lehet kerekedni. Erre látunk kiváló példát a Bács-Kiskun megyei Baján, ahol a rendkívüli helyzetben a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat vezetője – 
aki a helyi KDNP tagja is – részben kereszténydemokrata aktivisták közreműködésével igyekszik segíteni az amúgy is nehéz körülmények között élő tanulókat 
tantervi követelményeik teljesítésében. Minderről Markos Gabriella, egy bajai iskola intézményvezető-helyettese számolt be lapunknak.

– A mi iskolánk a Sugovica Sportis-
kolai Általános Iskola Malom Utcai 
Telephelye. Tanulói létszámunk 85 fő, 
a gyerekek 46 %-a sajátos nevelési 
igényű – mondja Markos Gabriella in-
tézményvezető-helyettes. – Igen nagy 
a hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek száma. Sok tanu-
lónk iskolabusszal érkezik a környező 
tanyákról. A tanulói összetétel miatt 
a 2018/2019-es tanévtől kezdődően, 
felmenő rendszerben bevezettük a ci-
gány/roma nemzetiségi oktatást. En-
nek értelmében cigány népismeretet 
tanítunk 1. és 2. osztályban, valamint 
heti két órában cigánytáncot tanulnak 
a gyerekek. 2019 decemberében Roma 
példakép napot tartottunk, április hó-
napban pedig megemlékezünk a Roma 
Kultúra Napjáról. 
– Hogyan tudják tartani a gyerekek-
kel és a szülőkkel a kapcsolatot? 
– Azokkal a szülőkkel és tanulókkal, 
akiknek van online elérhetőségük, az 
internet segítségével, akiknek nincs, 
azokkal a családokkal pedig telefonon 
tudunk kapcsolatot tartani. A gyerekek 
és a szülők is nagyon megértőek voltak 
a hirtelen jött helyzetben. Az iskolában 
hagyott felszerelésekért fegyelmezet-
ten, az előírásokat betartva jöttek el, 
segítő szándékot, együttműködést ta-
pasztaltunk a részükről. 
– Hogyan sikerült megvalósítani az 
átállást? 
– Mivel nagyon rövid idő állt rendelke-
zésünkre, gyorsan kellett reagálnunk. 
Felmértük, hogy kiknek van inter-
net-elérhetősége, s akinek van, annak 

e-mailben küldjük a tananyagot. Aki-
nek nincs, ott papíralapon történik a 
tananyag küldése. Ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani Horváth Szilvesz-
ternek, a Bajai Cigány Önkormányzat 

elnökének, mert nagyon nagy segítsé-
get nyújt a pedagógusoknak, a tanu-
lóknak és a szülőknek. A tanyán élő 
diákjainknak Horváth Szilveszter viszi 
minden szerdán a kinyomtatott feladat-

lapokat, és a következő héten hozza is 
vissza a megoldott házi feladatokat. A 
vidéki kisgyerekeknek, illetve azok-
nak a tanulóknak, akik Baja távolabbi 
részén élnek, postai úton jutnak el a 
feladatok. 
– Mik voltak a legnagyobb nehézsé-
gek, amikkel szembesülniük kellett? 
– A tanulóinknak a meglévő hátrá-
nyaik miatt nagyobb odafigyelésre, 
több magyarázatra van szükségük, a 
kisebbeknél ez gyakran szinte „száj-
barágós”. Emiatt az önálló tanulással 
kapcsolatban voltak bennünk félelmek, 
hiszen nem biztos, hogy minden szülő 
tud segíteni a gyermekének. 
– Milyenek a tapasztalatok vannak 
az első hónap után? 
– Úgy látom, a gyerekek, szülők és a 
pedagógus kollégák is sikeresen vet-
ték az első akadályokat. A saját osztá-
lyommal abban állapodtam meg, hogy 
bármikor kereshetnek, ha kérdésük, 
gondjuk van. Több családban egy te-
lefon van, ha a szülő elmegy dolgoz-
ni, akkor csak a munkaidő végeztével 
tudnak a gyerekek velünk kapcsolatba 
lépni, így a rendkívüli helyzet rendkí-
vüli megoldásokat, több alkalmazko-
dást kíván.

Végtelenül hálásak vagyunk Hor-
váth Szilveszternek a segítségéért, 
valamint Zöld Lászlóné Évának, aki 
megszervezte, hogy a leginkább hát-
rányos helyzetű családok ajándék élel-
miszercsomagot kapjanak. Sok gyerek 
csak az iskolában ünnepel, így szá-
mukra még nagyobb jelentőséggel bírt 
a húsvéti meglepetéscsomag. Ez kicsit 
feloldja bennük a kezdeti félelmet is, 
amit megváltozott helyzet okozott.
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, 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” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

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.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

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 ke-
resztény 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 teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Barankovics Alapítvány

Játékelmélet és a koronavírus
Napjaink a koronavírussal folyatatott küzdelemben telnek. Értelmezhető-e ez a háború a játékelmélet terminusaiban? Első megközelítésben a válasz 
nem, mivel a játékelmélet racionális ágensek (játékosok) viselkedését tudja modellezni – a vírus pedig nem egy racionális ágens. A közgazdaságtan 
segédtudományaként kialakult klasszikus játékelmélet tényleg előfeltételezte a racionális személyt. Azonban a játékelméletnek vagy egy új ága, az ún. 
evolúciós játékelmélet (evolutionary game theory), amely az állatok viselkedésének az elemzésére is alkalmas. Felmerül a kérdés, hogy ez az elemzés 
kiterjeszthető-e a vírusokra, jelesül a koronavírusra?

1. HÉJA-GALAMB MODELL
Egy állati populáción belül az egyedek 
között számos konfliktus kialakulhat, 
hiszen az egyedek versenyben vannak 
egymással a vízért, táplálékért, sze-
xuális partnerért stb. Az evolúciós já-
tékelmélet az ún. Héja-galamb modell 
kidolgozásával kezdődött.

A legegyszerűbb modell esetében egy 
állatfaj populációja csak héjastratégi-
ával és galambstratégiával rendelkező 
egyedekből áll. A héják gátlástalanul 
harcolnak, s csak akkor hátrálnak meg, 
ha súlyosan megsebesültek, vagyis 
élet-halál harcot folytatnak. A galam-
bok csak a fenyegetésre szorítkoznak, 
és sohasem bonyolódnak veszélyes küz-
delembe. Amennyiben egy héja és egy 
galamb kerül konfliktusba egymással, 
akkor a galamb gyorsan elmenekül, de 
nem sérül meg. Ha héja harcol héjával, 
akkor addig folytatják, amíg egyikük 
súlyosan megsebesül. Ha galamb mér-
kőzik galambbal, egyikük sem sérül 
meg, hosszú időn át különböző harci 
pózokba vágják magukat, mígnem va-
lamelyikük kifárad és meghátrál. Bár a 
héják mindig legyőzik a galambokat, de 
ez a stratégia mégsem válhat uralkodó 
(evolúciósan stabil) stratégiává, mert ha 
túl sok héja van a populációban, akkor 
a héják átlagos nyeresége már kisebb, 
mint a galamboké. A galambok sérü-
lésmentes veresége kevésbé rossz ered-
mény, mint a héjáknak előbb vagy utóbb 
szükségszerűen bekövetkező súlyos sé-
rülése. A modell megoldását a héjáknak 
és galamboknak egy meghatározott ará-
nya jelenti, amely evolúciós távlatokban 
alakul ki.

Az evolúciós játékelmélet centrális 
fogalma az evolúciósan stabil stratégia 
(ESS), amelyet Smith és Price (1973) fo-
galmazott meg: „Egy stratégia ESS, ha 
ezt a stratégiát alkalmazó populációban 
a ritka mutánsok nem képesek elterjed-
ni, azaz a mutánsok átlagos utódszáma 
kisebb, mint a rezidens egyedeké.” Az 
evolúciós játékelmélet alanyának nem 
racionális, hanem evolúciós ágensnek 
kell lennie. Tehát azt a kérdést kell meg-
vizsgálni, hogy a koronavírus tekinthe-
tő-e egy evolúciós ágensnek.

2. A KORONAVÍRUSRÓL
 A latin eredetű virus szó jelentése 
méreg. A modern értelmezés szerint a 
vírusok parányi (20-300 nanométeres), 
csak elektronmikroszkóppal látható 
paraziták. A vírusok örökítő anyagból 
(genomból) és fehérje- vagy lipidbu-
rokból állnak. A vírusok önmagukban 

(virion formában) nem mutatnak élet-
jelenséget, mivel nincs saját anyagcse-
réjük, így a szaporodásukhoz is szük-
ségük van a megtámadott gazdasejtre. 
Érdekes filozófiai kérdés, hogy egy 
ilyen kicsi nanoszerkezet tekinthető-e 
evolúciós értelemben ágensnek?

Eddig a vírusoknak mintegy 5000 
faját írták le, de valószínűsíthető szá-
muk több millió. Az egyes vírusfajok 
életciklusa nagyban különbözhet, de 
a következő hat stádium gyakorlatilag 
valamennyinél megfigyelhető: kapcso-
lódás, behatolás, kicsomagolás, repli-
káció, összeszerelés és kijutás.

A koronavírusok a lipidburkos 
RNS-vírusok közé tartoznak. Az 
AIDS vírusa is egy RNS-vírus. Az 
RNS-vírusok mutációs rátája sokkal 
magasabb, mint DNS-vírusoké. Ez az 
egyik oka annak, hogy nehéz hatékony 
vakcinát készíteni az RNS-vírusokkal 
szemben.

A humán koronavírusoknak hét faja 
ismert, melyek közül négy enyhe tü-
netekkel járó betegséget okoz, három 
viszont halálos kimenetelű is lehet. Ez 
utóbbi kategóriába tartozik „új korona-
vírus” (novel coronaviruses) is, hiva-
talosan: SARS-CoV-2. Az eredetileg 
állatokat megfertőző vírus homológ 
rekombináció útján vált képessé, hogy 
az emberre is átterjedjen. Az SARS-
CoV-2 tüskefehérjéjének nagyobb kö-
tődési affinitása van az emberi ACE2 
receptorhoz, mint a SARS-CoV ví-
rusnak, emiatt az új koronavírus sok-
kal fertőzőbb. A vírus genomja 29903 
nukleidból áll és négy esszenciális 
szerkezeti fehérjét kódol, beleértve a 
tüske (S) glikoproteint, a kis burkoló 
(E) fehérjét, a mátrix (M) fehérjét és a 
nukleokapsid (N) fehérjét.

A vírus a levegőben szálló szilárd 
részecskékre tapadva több órán át 
életképes, a rézfelületeken akár négy 
óráig, kartonpapíron akár 24 óráig, a 
műanyagon és a rozsdamentes acél fe-
lületeken pedig akár 72 óráig is fertő-
zőképes. Ez arra utal, hogy az emberek 
megfertőződhetnek a vírussal a belé-
legzett levegőn keresztül és a szeny-
nyezett tárgyak megérintése miatt is. A 
SARS-CoV-2-vel fertőzött emberek a 
tünetek kialakulása előtt már terjeszt-
hetik a vírust. A vírusnak ez a képessé-
ge (stratégiája) teszi a terjedését szinte 
megállíthatatlanná.

3. A VÍRUS MINT ÁGENS
Vitatott, hogy a vírusok élőlények vagy 
csak élettelen szerves struktúrák. Va-
lójában az élet határán mozgó szerves 
struktúrák, mivel van genomjuk, de 

nincs önálló anyagcseréjük. Játékelmé-
leti szempontból a legfontosabb kérdés, 
hogy a vírusok pusztán mechanizmu-
sok vagy stratégiával rendelkező ágen-
sek? Úgy gondolom, hogy az egyedi 
vírusok mechanizmusok, mivel merev 
genetikai algoritmussal rendelkeznek, 
amit kedvező körülmények között 
szinte óraműszerűen hajtanak végre. 
Másrészről egy vírusfaj populációján 
belül különböző variánsok léteznek, 
amelyek „stratégiaként” versengenek 
egymással a folyamatos szaporodás 
lehetőségéért. A következőkben meg-
próbálok számba venni néhány fontos 
vírusstratégiát.

A vírusok mutációjának a sebessége 
egyrészt önmagában is egy stratégia, 
másrészt a változékonyság forrása. 
Vannak gyorsan és lassabban mutáló 
vírusok. Általában az RNS-vírusok 
gyorsabban változnak, mint a DNS- 
vírusok. Emiatt az RNS-vírusokat sok-
szor nem igazi fajnak, hanem „kvázi-
fajnak” tartják, mert az egyes  törzsek 
genetikai különbsége egészen nagy le-
het. Szerencsére a koronavírus egy las-
san mutáló vírus, ami az immunizáció 
szempontjából jó hír.

Szintén fontos kérdés, hogy egy ví-
rus milyen fajokat tud megfertőzni. 
Vannak fajspecifikus vírusok, ilyen 
például a feketehimlő, amely csak az 
embert képes megfertőzni, de vannak 
olyan is, mint a veszettségvírus, amely 
sok fajt képes megfertőzni.

Szintén széles spektrumban változ-
hat a vírusok fertőzőképessége egy 
fajon belül is. Vannak olyan vírusok, 
amelyek nagyon fertőzőképesek és 
vannak olyanok, amelyek kevésbé. 
Ezzel kapcsolatban az egyik legfon-
tosabb mutató az R0, amely annak az 
átlagát adja meg, hogy egy fertőző be-
teg várhatóan hány másiknak adja át a 
vírust immunitás és defenzív intézke-
dések hiányában. Ha ez az érték 1-nél 
nagyobb, akkor a vírus várhatóan 
elterjed, míg ha annál kisebb, akkor 
a járvány lecseng. A szezonális influ-
enza R0 értéke 1,3, míg a koronavírus 
R0 értéke legalább 2, sőt, megközelít-
heti a 3-at.

Természetesen a mutációval a ko-
ronavírus fertőképessége is változhat, 
amit a játékelmélet terminológiájában 
úgy is mondhatunk, hogy a koronaví-
rus ebből a szempontból is különböző 
stratégiákkal próbálkozik. Egy dolog a 
vírus potenciális fertőzőképessége és 
egy másik dolog a tényleges fertőzés, 
amely egyéb faktoroktól is függ; pl. a 
fertőzés hosszú lappangási ideje. Az el-
lenpéldát a SARS koronavírus jelenti, 

amely esetében 2 és 5 közé tették az R0 
értékét, mégis csak 8000 embert fertő-
zött meg.

A mortalitásban is nagy különbségek 
lehetnek. A szezonális influenza halá-
lozási rátája 0,1 százalék körüli, míg a 
SARS-COV koronavírus 2003-ban 10 
%-os halálozási aránnyal pusztított. 
Az utóbbi unokatestvérének tekinthető 
COVID-19 halálozási rátája még pon-
tosan nem állapítható meg, egy kínai 
kutatás szerint 1,4%. Itt jegyzem meg, 
hogy a túl magas halálozási rátára épü-
lő stratégia, ahogy azt a SARS példája 
is mutatja, nem feltétlenül előnyös a 
vírusnak. Mint minden vírus, az új ko-
ronavírus is arra törekszik, hogy minél 
nagyobb számban reprodukálja magát. 
Tehát a vírusnak a reprodukció a célja, 
nem pedig az, hogy minél több embert 
megbetegítsen vagy megöljön.

Miközben a koronavírus gyorsan 
reprodukálódik, folyamatosan átala-
kítja a megtámadott humán populációt. 
Kezdetben minden ember potenciáli-
san megfertőződhet koronavírussal, 
ezért exponenciális ütemben terjedhet 
az emberek között. A megfertőző-
dött emberek nagy része szerencsére 
meggyógyul, és remélhetőleg védett 
lesz a járvánnyal szemben. Ez rossz 
hír a vírusnak, hiszen ezeket az embe-
reket többé – legalábbis ugyanaz a ví-
rustípus – már nem tudja újra megfer-
tőzni. A megbetegedett embereknek 
úgy 1,4%-a, vagy még több,  sajnos 
belehal a koronavírus-fertőzésbe, ami 
szintén rossz a vírusnak, hiszen ebben 
az esetben sem tud tovább szaporodni. 
Végül, ha egy közösségben az embe-
reknek 60-70 %-a átesik a fertőzésen, 
akkor kialakulhat az ún. nyájimmu-
nitás. Ez a vírus szempontjából azért 
rossz, mert így sokkal ritkábban kerül 
kapcsolatba olyan emberekkel, akik 
még megfertőzhetők. Ennek követ-
keztében a koronavírus-járvány végül 
lecseng.

A folyamatosan szaporodó és sza-
porodni akaró koronavírus ilyen fel-
tételek között keresi a számára leg-
megfelelőbb stratégiát. Természetesen 
az emberi közösségek sem csak pasz-
szívan elszenvedik a járványt, hanem 
különböző módokon próbálnak véde-
kezni ellene. Ezért a koronavírus és az 
ember küzdelmét értelmezhetjük az 
evolúciós játékelmélet segítségével is, 
ahol a koronavírus egy evolúciós, míg 
az ember egy racionális ágens. Bár a 
vírusok evolúciója gyors, de a raciona-
litásból fakadó emberi reakciók még 
gyorsabbak, tehát jó esélyeink vannak 
ebben a háborúban.

TÓTH I. JÁNOS / BARANKOVICS.HU
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, 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” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

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.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

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 ke-
resztény 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 teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Fórum

Juhász Hajnalka:
Gondolatok a Föld Napján – Vigyázzunk egymásra 

és vigyázzunk teremtett világunkra is! 
A láthatatlan ellenség, a vírus elleni 
küzdelem mellett nem feledhetjük el, 
hogy Földünkre is minden nap figyel-
nünk kell. Bolygónk védelme közös ér-
dekünk és felelősségünk, hiszen a kör-
nyezetkárosító hatások nem ismernek 
országhatárokat. A Föld mindannyiunk 
közös otthona, csak rajtunk múlik, ho-
gyan vigyázunk rá és hogyan hagyjuk 
utódainkra! A bolygónk az a közös ott-
hon, amely egy nagy családdá teszi az 
emberiséget!

Jó látni a Kopp Mária Intézet a Né-
pesedésért és a Családokért (KINCS) 
frissen megjelent felmérésének ered-
ményeit, miszerint a gyermekes magyar 
családok kiemelten figyelnek a környe-
zet védelmére. Kutatásukból kitűnik, 

hogy a magyarokat leginkább a hulladék 
növekvő mennyisége, a levegőszennye-
zés és az éghajlat megváltozása aggaszt-
ja. Örömteli tény, hogy a magyar csalá-
dok túlnyomó része környezettudatosan 
neveli gyermekét és többségük részben 
már szelektíven gyűjti otthonában a hul-
ladékokat.

Mindebből is látszik, hogy van re-
mény! A KDNP a felméréssel is igazol-
va látja azt a politikát, amely a családok 
maximális támogatásával teremtett 
világunk hathatós megóvását is segíti. 
Hiszen nincsenek biztosabb partnerek a 
jövő generációk környezettudatos neve-
lésére, mint a magyar családok. Ahogy 
a kormányzat is mindent megtesz, úgy 
nyissuk fel szemünket és vállaljunk 

egyénileg is felelősséget a Föld megóvá-
sáért!

Ez a mostani járvány is el kell, hogy 
gondolkoztasson mindannyiunkat, hogy 
ne csak a nehézségek idején legyünk 
fegyelmezettebbek, ne csak ezen az egy 
napon tartsuk szem előtt a minket kö-
rülvevő élővilág érdekeit, hanem lehe-
tőségeink szerint minden nap tegyünk 
lépéseket az élhető bolygó megőrzésére 
a jövő generációk számára is! Ahogy a 
mozgalom egyik jelmondatában is fel-
tették a kérdést: „Ki mondta, hogy nem 
tudod megváltoztatni a világot?”.

A szerző országgyűlési képviselő, a 
KDNP alelnöke

Rétvári Bence:
A világ rendje és a magyar ellenzék járvány idején  

A jelenlegi járványhelyzetben két 
gondolatot szeretnék megosztani 
Önökkel. Az egyik a mostani vírusjár-
ványnak a világ gazdasági, társadalmi 
rendjére gyakorolt hatása, a másik pe-
dig a magyar ellenzék viselkedése eb-
ben a helyzetben, összehasonlítva más 
országokkal.

Hogy mennyi minden más a vírusjár-
vány alatt, arra talán egy jó idézet, ami 
Korzenszky Richárd volt pannonhalmi 
főapáttól származik: „nemcsak embert 
próbáló, de embert formáló” időket is 
élünk. Hiszen a hozzáállásunk a legfon-
tosabb dolgokhoz valóban más lesz a ví-
rusjárvány – reméljük, minél hamarabbi 
– levonulása után, mint amilyen annak 
előtte volt.

Türelmet is tanulunk ezekben a hetek-
ben, ezekben az időkben, önmérsékletet 
is, hiszen ki-ki radikálisan csökkenti 
a találkozásait (vagy azt csak digitális 
módon teszi meg), és fölértékelődnek a 
valódi emberi kapcsolatok. Hiszen már 
megszoktuk, hogy minden húsvétkor, 
minden családi, egyházi és más ünnepen 
is összeül a család, találkozunk, és akár 
a szűkebb-tágabb rokonság együtt van. 
Most azt kellett megélnünk akár a lo-
csolkodás során is, hogy legfeljebb csak 
videotelefonon tudtuk – főleg az idősebb 
rokonainkat – utolérni. Bizony még in-
kább érezhető ezeknek a kapcsolatoknak 
a hiánya, és még inkább felértékelődik 
majd a hétköznapokban az, amit koráb-
ban természetesnek vettünk: rokonaink, 
barátaink, az a szerető közeg, ami körül-
vesz minket. Éppen ezért ez az időszak 
alázatra, fegyelemre és felelősségtudatra 
is sarkall minket, és ezt erősíti bennünk.

Ugyanakkor a globalizáció hátrányos 
hatásai is kézzelfoghatóak most már, és 
egészségbe, emberi életbe vágóan meg-
mutatkoznak. Láthatjuk, hogy a nyílt 
társadalom sebezhető társadalommá 
vált. Azok az országok, amelyek mi-
nimális mértékben sem rendezkednek 
be önellátásra, nemcsak egészségügyi 
védőfelszerelések kapcsán, hanem alap-
vető fogyasztási cikkek kapcsán is, most 
sokkal nagyobb nehézségekkel küzde-
nek, mint azok az országok, amelyek 
fontosnak tartották, hogy a saját lábukra 
tudjanak állni.

Most jobban megmutatkozott a glo-
balizáció minden veszélye, mondjuk a 
globális pénzpiacok részéről indítható 
támadásokkal, amelyeknek akár Ma-
gyarország is ki lehetne téve, és sok más 
ország is ki lehet téve ezekben az idők-
ben. Jól látható, hogy mind a vírus terje-
dése, mind pedig az alapvető fogyasztá-
si és védekezési készletekkel való ellátás 
kérdése sokkal inkább azt mutatja, hogy 
a nemzeti gondolkodásnak nagyon fon-
tos szerepe van.

Talán egy hamis biztonságérzetünk 
is volt. Azt hittük, hogy a tudomány 
lehetőségei korlátlanok. Most is kide-
rült, hogy az emberi mindenhatóságba 
vagy sebezhetetlenségbe vetett hit nem 
valós; hamis biztonságérzetben voltunk, 
és nem a globális megoldások vagy a 
nemzetek közötti megoldások hoznak 
eredményt, hiszen az európai vezetők 
nap mint nap, néha Olaszországtól, néha 
egész Európától kénytelenek bocsánatot 
kérni; hanem igenis a nemzeti megoldá-
sok azok, amelyek valóban megoldást 
tudnak kínálni, hiszen minden ország 

nemzeti alapon keresi a megoldást eb-
ben a helyzetben. Így tehát felértékelő-
dött a nemzeti gondolkodás.

Ugyanakkor látható, hogy ebben az 
időszakban is vannak olyan politiku-
sok Magyarországon, akik egyfajta hi-
vatásos rettegőként külföldi újságokat, 
külföldi politikusokat keresnek meg, és 
Magyarországról valótlan képet kíván-
nak bemutatni. Megtanultunk liberáli-
sul egy új kifejezést is Szijjártó minisz-
ter úr CNN-es interjújából: az „elnézést, 
hazudtam” helyett „ez új információ”. 
Most már tudjuk, hogy a liberálisoknál 
így kell értelmezni ezeket a mondato-
kat, hiszen számtalan országban vannak 
a magyarnál meglepőbb lehetőségek is. 
Akár Franciaországban is: a francia al-
kotmány alapján a kormány többsége a 
parlament által elfogadottnak tekinthet 
egy-egy javaslatot abban az esetben, 
ha 24 órán belül bizalmatlansági in-
dítvánnyal a kormányt meg nem buk-

tatják. Romániában és Csehországban 
időbeli korlátok nélküli intézkedéseket 
fogadtak el. Németországban 2000 óta 
van hatályban olyan törvény, amely 
rendeletek formájában is feljogosítja a 
kormányt intézkedésekre. Az Egyesült 
Királyságban két évre hatályos tör-
vényt fogadtak el első körben, fél évre 
hatályos intézkedésekkel. Svájcban is 
hatalmas vita dúl jogászok között, hogy 
a központi kormányzat és a kantonok 
mit tehetnek meg és mit nem, és ho-
gyan nyúlhat át a kormányzat az otta-
ni helyi igazgatási részeken; és tudjuk, 
hogy Olaszországban, Észtországban, 
Szlovákiában és Szlovéniában pedig a 
veszélyhelyzetet a kormány rendelhette 
el, sőt Olaszországban önmaga kétszer 
már meg is hosszabbíthatta. Láthattuk, 
hogy ezekben az országokban is vannak 
rendkívüli intézkedések.

A különbség egy: azokból az orszá-
gokból az ellenzék nem futott nemzet-
közi pódiumokra, nem futott nemzetkö-
zi szervezetekhez, nem futott külföldi 
újságírókhoz, hogy valótlan vádakkal 
próbálja saját országát lejáratni. Sajnos 
Magyarországon a magyar ellenzék ezt 
tette. Láthatóan viták minden országban 
vannak, de csak Magyarországon van 
olyan ellenzék, amely a viták után ha-
zugságokkal külföldre rohangál. 

A fentiekben az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma miniszterhelyettesének, a 
KDNP alelnökének az Országgyűlésben 

április 14-én elmondott napirend  
előtti felszólalásának szerkesztett 

változata olvasható
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, 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” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

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.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

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 ke-
resztény 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 teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Fórum

Surján László:
Miért sok, ami kevés?   

Miközben Szabó Tímea ellenzéki képvi-
selő azt kárhoztatta a parlamentben, hogy 
Magyarország bizonyos védőeszközöket 
ad át más államok polgárainak, köztük a 
hozzánk képest szegénynek számító nyu-
gat-balkániaknak és a határon túli magya-
roknak, feltette a következő kérdést:  „Ha 
olyan jól állunk az ellátottságban, akkor 
miért halnak meg ennyien nálunk?”

Engedjék meg, hogy egy-két dologra 
felhívjam a figyelmét. Belgiumban az il-
letékesek hosszasan magyarázták, hogy 
miért ők vezetik a halálozási statisztikát. 
Arra hívták fel a figyelmet, hogy az egyes 
országok másképp határozzák meg, hogy 
kinek a halálát tekintik a koronavírus-jár-
vánnyal összefüggőnek. Ők minden ápo-
lási otthonban elhunytat is ide számolnak, 
akár kimutatták a vírust, akár nem. Ezért 
az ő adataikat kettővel el kell osztani – ál-
lítják –, ha más országgal összehasonlít-
ják azokat. Ennek eleget téve az a helyzet, 
hogy egymillió Belgiumban élő ember-
társunk közül 287 halt meg a mai napig, 
míg egymillió magyarból 20. Ez a szám a 
románok esetén 22, az osztrákoknál 51, a 
szlovénoknál 36. A svédeknél 151. Termé-
szetesen vannak a mi adatainknál jobbak 
is, a horvátoké például csak 11, de mégis, 
a 27 tagállamból a 12. helyen állni nem 
megvetendő eredmény, ráadásul úgy, hogy 

a nálunk meghaltak egymillió 
lakosra vetítve az uniós átlag-
nak kevesebb mint negyedét, 
pontosan 23,5 százalékát teszik 
ki.

Természetesen nem kell ez-
zel dicsekedni, egyrészt azért, 
mert a járványnak nincs vége, 
és lehet, hogy jelentősen romlik 
még a helyzet. Másrészt az is 
igaz, amire a belgák hivatkoz-
nak: nem összehasonlíthatók 
az adatok. Szlovákiában példá-
ul a leköszönő miniszterelnök 
véleménye alapján jelentették 
ki, hogy az egyik halott nem 
a járványban halt meg, hanem 
egyéb betegsége miatt.

A halál egyébként eleve nem 
dicsekvés tárgya, minden em-
ber végtelen érték, elveszté-

se mindenképp fájdalom. Mindazonáltal 
a fent idézett kérdés két okból nemtelen. 
Egyrészt a kérdező a másokon való se-
gítést, ami jogos büszkeséget válthat ki 
minden jóérzésű emberből, egy alantas ér-
zésnek, az irigységnek a felkeltésére hasz-
nálta, másrészt azt a benyomást keltette, 
amit sok tájékozatlan újságíró is megtesz, 
hogy a magyar koronavírus-halandóság 
túlságosan magas. Az Egészségügyi Vi-
lágszervezet minden nap közzéteszi az 
igazolt fertőzöttek és a meghaltak számát. 
Az adatokat mindenki megtekintheti az 
interneten és tájékozódhat.

Végül megjegyzem, hogy a halálozási 
adataink akár még jobbak is lehetnének, 
ha az ellenzéki képviselők felelősen nyi-
latkoznának, s netán példamutatással, a 
valós ismeretek terjesztésével segítenék a 
polgárokat, de legalább a saját választói-
kat abban, hogy könnyebben viseljék el a 
járvány okozta terheket. Ezzel a magatar-
tással talán elérnék az öt százalékos parla-
menti küszöböt is.

A szerző a KDNP tiszteletbeli elnöke, 
korábbi népjóléti miniszter. A cikk a 

Gondola.hu hírportálon jelent meg

Azbej Tristan:  
A baloldal éket akar verni 
magyar és magyar közé

Kocsmai stílusban

Szabó Tímea, az ultraliberális Pár-
beszéd frakcióvezetője a határon túli 
magyaroknak és a nyugat-balkáni or-
szágoknak küldött magyar egészség-
ügyi adományokat bírálta napirend 
előtti felszólalásában, majd újabb 
felszólalásában kocsmai hangot ütött 
meg.

 „Orbán Viktor egy hónapja nem 
meri idedugni a képét” – kezdte 
felszólalását a képviselő asszony. 
Szabó Tímea azt állította, nem tud-
ják, hová kerülnek az egészségügyi 
szállítmányok, amelyeket Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügymi-

niszter ismertet hétről hétre. Majd 
a határon túlra juttatott humani-
tárius magyar segítséget bírálta. 
„Azt halljuk, hogy Kolozs megyé-
ben kaptak 21 ezer maszkot, Maros 

megyében 60 ezret, Beregszászban, 
Csíkszeredában, Kovászna megyé-
ben, Zilahon, Horvátországban, 
Macedóniában…” – bírálta a ha-
táron túli nemzettársainknak és a 
balkáni szövetségeseinknek jut-

tatott, a sokmilliós, folyamatosan 
növekvő készlethez képest néhány 
százalékot kitevő adományokat. 
Felsorolását azonban nem tudta 
végigmondani, mert a fideszes és  

KDNP-s képviselők vastapssal fe-
jezték ki egyetértésüket a Magyar-
ország által nyújtott segítséggel.

Szabó Tímea újabb felszólalásá-
ban diktatúratörvénynek nevezte 
a koronavírus-jogszabályt, majd a 

miniszterelnököt illette súlyos vá-
dakkal. „A járvány kitörése óta Or-
bán Viktor legfőbb feladatának azt 
tartotta, hogy emberek halálát és 
súlyos szenvedését arra használja, 
hogy még többet lopjon, miközben 
kisemmizze az önkormányzatokat 
és az emberekre lőcsölje a járvány-
kezelés költségeit.” A kormánypárti 
képviselőket ostobának és talp-
nyalónak titulálta, Kásler Miklós 
emberierőforrás-minisztert pedig 
hentesnek nevezte, tevékenységét 
„emberéletekbe kerülő ámokfutás-
nak” titulálta.

Szabó Tímea, a parlamenti patkó baloldalán helyet foglaló 
hat Gyurcsány-párt egyikének társelnöke azt csinálta, 
amiben a hazai baloldal mindig is jeleskedett: belerúgott 
egyet a külhoni magyar testvéreinkbe. Tette ezt annak 
kapcsán, hogy a kormány úgy döntött, nem hagyja 
magára a járványhelyzet idején sem a külhonban élő 
honfitársainkat, és a segítésükre siet.

Emlékszünk még 2004. december 5-re? Nem a mostani 
az első alkalom, hogy az irigységre, gyűlöletkeltésre és 
álhírekre alapozva a magyarországi baloldal éket akar 
verni magyar és magyar közé. És nem az első alkalom, 
hogy a keresztény-konzervatív közösség magára vállalja a 
sebek begyógyítását.

Ehhez a küldetéshez csatlakozik a Hungary Helps 
– Magyarország Segít Program is, mely a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezettel együttműködésben 
támogatja a beregszászi magyar közösség járványügyi 
védekezését. Ezzel a gesztussal is szeretnénk kifejezni, 
hogy szerintünk minden magyar felelős minden magyarért.
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lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, 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” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

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.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –
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A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

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 ke-
resztény 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.
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2014 elején jelent meg a hír arról,
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íráson kezdett dolgozni, amelyből
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ma, 2015. június 18-án került sor a
Vatikánban.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Fórum

KARANTÉNFILOZÓFIA; 
KERESZTÉNYSÉG ÉS 

LIBERALIZMUS
A kereszténységnek nincs köze sem a 
szélsőségesen konzervatív, sem a szél-
sőségesen liberális gondolkodáshoz. 
Távol áll tőle a léleknyomorító farize-
usi megkötöttségekhez való ragaszko-
dás éppúgy, mint a normák határait is 
megszegő szabadság gondolata.

Viszont következetesen képviseli 
a teremtés rendjének maradandó tör-
vényszerűségeit, és emellett nyitott a 
folyamatos megújulásra.

A konzervatív és liberális jelző a 
kereszténységgel kapcsolatban csak 
megszorítással alkalmazható, ameny-
nyiben azt jelzi, hogy az örök érvényű 
törvényekre vagy a megújulásra he-
lyezi a hangsúlyt.

A politikai értelemben vett libera-
lizmussal egészen más a helyzet. Akik 
ma ebben a közegben liberálisnak ne-
vezik magukat, azok szinte kivétel 
nélkül keresztényellenesek. Ez akkor 
is így van, ha az eredeti liberalizmus 
gyökerei részben keresztény talajból 
táplálkoztak.

Jó példa erre a szabadság fogalmá-
nak különböző értelmezése.

A keresztény tanítás szerint az em-
beri személy méltóságának velejárója 
a szabadság. Bár az ember lehetőséget 
kapott arra is, hogy rossz döntéseket 
hozzon, személyes szabadsága akkor 
érvényesül igazán, ha szabadon vá-
lasztja a jót. A jó és a rossz közötti he-
lyes választás az egyetemes érvényű 
erkölcsi normák mentén hozott szabad 
döntés. A szabadság keresztény értel-
mezésének fontos eleme a felelősség 
is, az Isten, az emberek és önmagam 
iránti kötelezettségek vállalása. Ami-
kor emberi jogokról beszélünk, ak-
kor az emberi személy méltóságából 
fakadó egyetemes jogokról szólunk, 
amelyek nem állnak meg az említett 
felelősség nélkül.

A liberális világ és annak ma leg-
erőteljesebb képviselete, a nyílt társa-

dalom ideológiája elméletben és 
gyakorlatban más szabadságfo-
galmat képvisel. Ez különösen az 
emberi jogok egyetemességének 
kérdésében szembetűnő.

Ők egyes csoportok kreált jo-
gait túlhangsúlyozva, azokat a 
gyakorlatban az egyetemes jo-
gok fölé helyezik. Ezzel az em-
berképet torzítják el. Másrészt a 
„társadalmi kényszerek alóli fel-
szabadítás” jelszavával  támadják 
az identitást formáló természetes 
közösségeket, elsősorban a csalá-
dot, egyházat és nemzetet.

Ezzel nem csak az említett kö-
zösségeket, de az ember egyik 
legértékesebb vonását, a kötődést 

gyengítik. Ha nem is mondják ki, de 
a gyakorlat azt mutatja, hogy érvé-
nyesül a gondolat: a személy korlátlan 
szabadsága mindenek felett, vagyis 
mindent megtehetsz. Ez pedig egy ci-
vilizáció végét jelenti.

A nyílt társadalom elméletének 
filozófiai alapjait Karl Popper tette 
le, leghűségesebb tanítványa, Soros 
György pedig pénzeszközeivel bizto-
sítja a politika világában való megtele-
pedését. Európa történelmének utóbbi 
250 évében több olyan mozgalmat 
találunk, amelyek a kiegyensúlyozott 
keresztény ember- és társadalomképet 
elutasítva szembefordultak azzal. Egy 
részük diktatórikus hatalmak ideo-
lógiájává vált (jakobinus diktatúra, 
kommunista uralmak, nemzetiszocia-
lizmus…). Mások a szekularizáció bé-
késebb, de úgy is célt tévesztett útját 
járták.

El kell fogadnunk azt a véleményt, 
hogy a versengés ma nem annyira a 
nemzetek, mint a kultúrák között fo-
lyik.

Azt is látjuk, hogy a nyugati kultúra 
bölcsője, kontinensünk ebben a küz-
delemben vesztésre áll. Ha azt szeret-
nénk, hogy újból versenyképesek le-
gyünk, vissza kell térnünk kultúránk 
erőt adó gyökereihez.

***

ÉLETFORMAVÁLTÁS 
KORONAJÁRVÁNY IDEJÉN

Évtizedekig természetes volt szá-
momra, hogy reggel felvettem a mun-
karuhát és bementem az irodába, vagy 
a Házba, vagy egy eseményre. Szám-
talan külső körülmény irányította az 
életemet, ezekben kellett helytállni, 
ezekre kellett otthon felkészülni. Most 
azonban csak egy körülmény uralja a 
napjaimat, de az alaposan. Van benne 
kötelező és szabadon választott gya-
korlat. Az előbbi a home office, tele-
fon és email – a személyes jelenlét, 
tárgyalás és megbeszélés helyett. Az 
ember rájön, hogy ez sok esetben nem 

csak gyorsabb, de hatékonyabb is. Egy 
dolog hiányzik belőle, az esti fáradt-
ságot kísérő teljesítményérzet. Talán 
azért, mert sok idő marad a szabadon 
választottra, az olvasásra, elmélke-
désre, beszélgetésre. Így együtt kitölti 
a napjaimat, tempósan és arányosan, 
bár hazudnék, ha azt mondanám, 
hogy nem merült fel bennem a gon-
dolat: vajon előbb-utóbb nem fogok 
unatkozni?

Most még nem, és szívesen meg is 
osztok egy-két olvasmány- és gondo-
latfoszlányt azzal, akit érdekel.

Lustiger frappáns megfogalmazása 
az emberi jogokról és a keresztény 
emberképről: A szólásszabadság nem 
jelenti azt, hogy közönyösek legyünk 
az igazság iránt. A lelkiismereti sza-
badság nem teheti egyenértékűvé a jót 
és a rosszat. A vallásszabadság nem 
homályosíthatja el az egyháznak az 
isteni kinyilatkoztatásba vetett hitét.

Az egyház tanai egybekapcsolják 
a magántulajdont és a javak egyete-
mességének eszméjét, a vállalkozási 
szabadságot és a szolidaritást, a fele-
lősségérzetet és a szubszidiaritást, a 
fejlődést és az elosztás igazságosságát.

A liberalizmus szerint az ember: 
egyén. Magányos lény a tömegben. 
Tulajdonos és fogyasztó. Önmagában 
való érték. Mindenben illetékes. Si-
keresen tevékeny. Cselekvő, vagyis 
termelő ember. A kereszténység sze-
rint az ember: személy. Méltósága is-
tenképiségéből adódik. Adakozásra és 
befogadásra képes lény. Közösségre 
rendeltetett. Az egyén szabadsága ösz-
szefüggésbe áll a közérdekkel. Szemé-
lyi méltóság és közösségi természet, 
együtt.   

Roger Scruton, a nemrégen elhunyt 
brit konzervatív filozófus több kiváló 
írása is megjelent magyarul, közöt-
tük borkalauza, a merész címet viselő 
„Iszom, tehát vagyok”. Abban a hely-
zetben, amikor elmaradnak a nagy 
családi összejövetelek és baráti koc-
cintások, sajátos hangulata van a bor 
társasági szerepéről írt mondatoknak. 
A gondolatokat serkentő kortyokról 
írtakat viszont nem nehéz átélni egy 
pohár vörösbor és egy könyv társasá-
gában. Néhány mondat is jól érzékel-
teti az író szellemét és szellemességét.

Az ókori szümposzionokról írja: 
„Serlegeiket előírások szerint töltö-
gették a rabszolgák egy nagy keverőe-
dényből, amelyben vízzel hígitották a 
bort. A viselkedést, a mozdulatokat és 
a szavakat éppolyan visszafogottság 
jellemezte, mint a japán teaszertartás 
alatt, s a vendégek kellő időt adtak 
egymásnak beszédre, versmondás-
ra vagy éneklésre, így a társalgásban 
mindig, mindenki részt vehetett.”

„Jórészt a szemforgatás és az üres 

bölcselkedés ellen irányul az én érve-
lésem is, de nem azért, hogy a kicsa-
pongást bátorítsam, hanem hogy meg-
mutassam, a bor megfér az erénnyel.”

„A természetes élvezeteinket meg-
mérgező egészségfanatikusokat sze-
rintem össze kellene terelni, és bezár-
ni egy helyre, ahol agyonuntathatnák 
egymást a hosszú életet ígérő haszon-
talan csodaszereikkel.”

„A megfelelő időben, a megfelelő 
helyen és a megfelelő társaságban el-
fogyasztott bor az elmélkedéshez ve-
zető út és a béke előhírnöke.”

***

VESZÉLY ÉS ESÉLY – FELIS-
MERÉSEK JÁRVÁNY IDEJÉN

Már közhelynek hangzik: járvány 
után más világ jön. Egyesekben aggo-
dalmat, másokban reményt ébreszt ez 
a gondolat. Nagy kérdés, hogy felis-
meréseink hoznak-e szemléletváltást. 
Az biztos, hogy mindenki számára 
nyilvánvalóvá válik, mi a fontos és mi 
az elhagyható. Vajon túlzott magabiz-
tosságunk hogy alakul?

„Úgy formáljuk ezt a világot, ahogy 
akarjuk”– gondoltuk. Erre megjelenik 
a természet a maga rendjével és törvé-
nyeivel, és üzen. Azt üzeni, amit a ter-
mészeti katasztrófák, a sérült környe-
zet, az emberi élet törékenysége, csak 
most még húsba vágóbban. Ez arról 
szól, hogy az emberi alkotóképesség 
nagyszerű dolog, de csak ezen a renden 
belül működik. Ne essünk át persze a 
másik oldalra, a vakcinát el fogjuk ké-
szíteni – majd. Valahogy úgy működik 
ez, mint a szétválasztott hatalmi ágak. 
Az ember ugyan rendelkezik a végre-
hajtó hatalommal, de a törvényhozó 
hatalom nincs birtokában.

A járvány erején és kiszámíthatat-
lanságán túl hat ránk bezártságunk 
is. Ezt vagy a fenébe kívánjuk, vagy 
megkeressük benne a lehetőséget. Új-
ból felismerhetjük, amit a nagy nyüzs-
gésben már-már elfelejtettünk: hogy 
van otthonunk és családunk. Hogy az 
együttélés az ember alapvető szükség-
lete, a másik felé fordulás – egysze-
rűbben szólva a szeretet – életünk leg-
fontosabb törvénye. Ez akkor is igaz, 
ha a mai helyzet bőven ad lehetőséget 
az önuralomra.

A híradásokat figyelve pedig láthat-
juk, hogy védekezésre nem a biroda-
lom, hanem a nemzet képes, és a helyi 
közösség. Ezt nevezzük szubszidiari-
tásnak.

A Kereszténydemokrata Néppárt 
frakcióvezetőjének fenti írásai a 
Vasárnap.hu, a Gondola.hu és a 

Mandiner.hu  oldalon jelentek meg

Harrach Péter: 

Gondolatok a korona idején 
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, 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” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

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.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

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 ke-
resztény 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 teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Fórum

Surján László: 

Nyerőben az élet kultúrája 
Mert ez a szervezett küzdelem a 
vírus ellen, ami szembe megy a ko-
rábban sokak által abszolút értéknek 
tekintett gazdasági érdekkel, az élet 
kultúrájának diadala a halál kultúrá-
ja felett.

A koronavírus-járvány kezdettől 
fogva két dologban eltért az influ-
enzától. A fiatalokat nem vagy csak 
nagyon enyhén betegítette meg, és 
nincs ellene (még) sem védőoltás, 
sem gyógyszer. Az emberek talán 
ezért reagáltak egészen másképp, 
mint a szokásos járványos vírusbe-
tegségekre. Az ismeretlentől való 
félelem hatására modern korunkban 
ismeretlen szigorúságú rendelkezé-
sek léptek életbe.

Az a tény, hogy a gyerekek és fia-
tal felnőttek – néhány szabályt erő-
sítő kivétellel – mindössze pár napos 
náthával, lázzal, köhögéssel túles-
hetnek a fertőzésen, azt jelenti, hogy 
ez a vírus nem okoz eleve halálos 
betegséget. Gyógyszereink ugyan 
nincsenek ellene, de mi ezek nélkül, 
saját erőnkből is képesek vagyunk 

legyőzni. A kór csak akkor veszé-
lyezteti életünket, ha szervezetünket 
más, súlyos betegség legyengítette. 
Ez nem indokolná azokat a mond-
hatni drákói intézkedéseket, ame-
lyek miatt egész iparágak álltak le, 
kijárási korlátozások léptek életbe, 
rendezvények, közösségi programok 
ezreit mondták le, s azt sem, hogy az 
egyházak éppúgy a virtuális térbe 
helyezték az igehirdetést, mint az 
iskolák az oktatást. Sportversenyek 
sorát, még az olimpiát is elhalasztot-
ták.

Történik mindez annak ellené-
re, hogy az állami költségvetésnek 
épp az ellenkezője lenne az érde-
ke. Ha a járvány végigseperne pár 
hét alatt, a betegek legalább 90 
százaléka gyógyszer nélkül vagy 
minimális lázcsillapítás árán, tehát 
olcsón meggyógyulna, és az élet 
a rendes kerékvágásban folyhatna 
tovább. Meghalna viszont számos 
beteg és idős ember, aki a társada-
lomnak amúgy is csak kiadást je-
lent. És a kormányok, legyenek vö-

rösek, feketék, zöldek vagy kékek, 
mégsem ezt az utat választották. 
Döntésük világméretű bizonyíték 
arra, hogy Tertullianusnak (160-
220) igaza volt: az ember termé-
szetétől fogva keresztény. Mert ez 
a szervezett küzdelem a vírus el-
len, ami szembe megy a korábban 
sokak által abszolút értéknek te-
kintett gazdasági érdekkel és mér-
hetetlen összegeket áldoz az idős 
emberek életben tartásáért, az élet 
kultúrájának diadala a halál kultú-
rája felett. A kereszténydemokrata 
gondolkodás győzelme az elvtelen 
haszonlesésen.

Ha a szobafogság magányában a 
családtagok ismét felfedezik egy-
mást, ha lesz idejük elgondolkodni 
a történteken, talán azok is rádöb-
bennek, akik eddig kívülről nézték 
a keresztény világot, hogy az élet 
valóban érték, s hogy másképp, 
mint keresztényként élni nem ér-
demes. Megtörténhet, ami nagy 
bajok, például háborúk, járványok 
után elő szokott fordulni: nemcsak 

egyének, hanem az egész társada-
lom Istenhez tér. Ennek régi ko-
rokban két gyökere volt: a félelem 
a haláltól és a hála a túlélésért. 
Ezek ma is benne vannak a gon-
dolkodásunkban, de most kicsit 
többre is lesz lehetőségünk. Ha az 
ókori jogász, az említett Tertullia-
nus nyomán felfedezzük a magunk 
lelkében a keresztény gondolkodás 
nyomát, felébredhet bennünk a 
vágy a keresztény tanítás teljessé-
gének megismerésére és megélésé-
re. Ez pedig nagyobb áldást hozhat 
magával, mint például a környezet-
szennyezés jelentős csökkenése, a 
közlekedés ésszerűsítése, s bármi, 
amit mostanában a járvány kap-
csán emlegetnek. Az élet kultúrája 
nyerőben van, de csak csatát nyert, 
háborút még nem.

Bárcsak megélnénk a győzelmét!

A szerző a KDNP 
tiszteletbeli elnöke

Hölvényi György: 

A klikk, az új mértékegység – 55. nap 

A mostani nem rohanásos időben 
talán jobban tudatosodik bennem: 
a Húsvét utáni negyven nap az 
öröm ideje. Sok baj mellett észre 
szeretném venni, hogy kinyílt az 
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dealere. Többet érdemelne, de mi is.
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frontális támadás jól mutatja, ho-
gyan is lehet egy álhírt megfelelő 
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Az Európai Parlament az elmúlt 
héten egy valótlanságról szavazott  
túlkompenzált lendülettel. Kik a 
mieink? Mit akarnak velünk? Mit 
akarunk mi, mi a stratégia? Kik a 
barátaink, akikkel számíthatunk 
egymásra? Ha vírusos is, de csön-
desebb lett az élet. Ezekre a kérdé-
sekre most választ kell találnunk. 
Nem médiásat, valódit. Telik az 
idő, már az 55. napnál tartunk.

Az Európai Parlament 
képviselőjének, a KDNP 

alelnökének fenti írása internetes 
blogján, a holvenyiblog.hu  

oldalon jelent meg
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, 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” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke.Akörnyezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

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.

A Kereszténydemokrata Nép-
párt ügyvezető alelnökévé válasz-
tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
újító ülésén a KDNP alelnökének vá-
lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
ellátásával. Ennek teljesítése érdeké-
ben az Alapszabály 64.§.-ban foglalt
hatáskörét rám ruházta az április 25-
i Országos Elnökségi ülésen, így jött
létre az ügyvezető alelnöki státusz.

– Folytatás a 10. oldalon – – Folytatás a 2. oldalon –

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

Június 30-án elfogadta az Ország-
gyűlés a családi csődvédelemről
szóló törvényt, amely első lépcsőben
szeptemberben lép hatályba. A Ke-
reszténydemokrata Néppárt javasla-
tát 142 igen szavazattal, 1 nem

ellenében, 41 tartózkodás mellett
hagyta jóvá a Ház. Igennel az előter-
jesztők mellett a Fidesz és a Jobbik
képviselői szavaztak, a szocialisták,
az LMP-sek és a függetlenek több-
sége tartózkodott, az egy nem szava-
zatot a szintén független Fodor
Gáboradta le.

A törvény adósságrendezési eljá-
rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.

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 ke-
resztény 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 teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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.

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –
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Simicskó István: Egészségügyi maszkokat juttatunk 
el rászoruló, idős emberek számára 

Az elmúlt hetekben több ezer, a koronavírus elleni védekezéshez szükséges védőmaszkot juttattak el önkéntes aktivisták a XI. kerület rászoruló, idős 
polgárai számára Simicskó István, a kerület Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője közreműködésével. A politikus az önkéntes segítőivel tovább 
folytatja jószolgálati akcióját.

A továbbiakban is folytatjuk azt a 
munkát, melynek keretében a rész-
ben önkénteseink által készített tex-
til maszkokat, részben hagyományos 
egészségügyi maszkokat juttatunk 
el rászoruló, idős emberek számára. 
Ugyanakkor nem csupán a helyi la-
kosoknak, de a kerületben működő 
szervezeteknek és intézményeknek is 
szeretnénk minél több ilyen védőesz-
közt biztosítani – nyilatkozta a Ma-
gyar Nemzetnek Simicskó István.

Újbuda kereszténydemokrata or-
szággyűlési képviselője elmondta, 
hogy az elmúlt napokban többek 
közt a Szeretet Leányai Társulat 
fenntartásában működő Szent Lujza 
Szeretetotthonnak, a Katolikus Sze-
retetszolgálat Dayka Gábor Utcai 
Otthonának, a Budapest-Kelenföldi 
Evangélikus Egyházközségnek, il-
letve a Magyar Görögkatolikus Egy-
háznak, az Újbudai Szociális Szol-
gálatnak, a XI. kerületi polgárőrség 
állományának, valamint – a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet közre-
működésével – a Fraknó Utcai Újbu-
dai Idősek Házának adományoztak 
maszkokat.

Gáncs Tamás a Budapest-Kelen-
földi Evangélikus Egyházközség 
igazgató lelkésze óriási segítségként 
értékeli az egyházközségnek tett fel-
ajánlást. – Számos egyedülálló idős 
testvérünk csupán így jut maszkhoz. 
Ezeket saját önkéntes biciklis segítő-
ink, vagy, ahogy mi hívjuk, „biciklis 
angyalaink” – természetesen a higié-
niai előírások betartásának megfele-
lően – viszik el az érintettekhez. Az 
idős korosztályon kívül ugyanakkor 
vannak olyan közösségünkhöz tar-
tozó családok is, ahol a szülők gyer-
mekeikkel együtt a veszélyhelyzet 
kezdetétől otthon tartózkodnak. Hoz-
zájuk is juttattunk már el korábban 

maszkokat és a mostani adományból 
is segítjük őket – számolt be a lelkész. 
Gáncs Tamás hozzátette: a Bocskai 
úti adok-kapok dobozba, a Márton-lá-
dába is helyeznek el maszkokat, ahol 
a rászorulók vihetik magukkal a ki-
tett élelmiszerekkel együtt.

Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek 
is nagy segítségnek tartja a most átadott 
védőmaszkokat. A három egyházme-
gye, illetve a szeretetszolgálat számára 
folyamatosan szükség van védőfelszere-
lésekre, hiszen aktívan részt vesznek az 
idősek gondozásában, egészségügyi el-
látásában és a házi segítségnyújtásban.

Simicskó István a segítségnyúj-
tás kapcsán kiemelte, vigyáznunk 

kell idős, illetve egészségi állapotuk 
miatt védtelenebb embertársainkra, 
hiszen a mostani járvány során ők a 
legveszélyeztetettebbek. – Nagyon 
örömteli, hogy lehetőségünk volt 
már eddig is több ezer maszkot biz-
tosítani számukra. Köszönet illeti 
az önkéntes segítőket, azokat, akik 
fáradhatatlanul dolgoztak a masz-
kok elkészítésén, valamint azokat, 
akik bevásárlással, gyógyszerek ki-
váltásával vagy postai ügyintézéssel 
hozzásegítették az embereket, hogy 
otthon tudjanak maradni, ezáltal 
csökkentve a megbetegedés kockáza-
tát – mondta a kereszténydemokrata 
politikus. Simicskó István köszönetet 
mondott azoknak a szociális dolgo-
zóknak is, akik ebben a nehéz idő-
szakban is nap mint nap kitartóan, 
lelkiismeretesen teljesítenek szolgá-
latot az intézményekben.

– A megkezdett munkát a továb-
biakban is folytatni fogjuk. Fontos, 
hogy valamennyien a lehetőségeink-
hez mérten igyekezzünk segíteni és 
támogatni a különösen veszélyeztetett 
korú és helyzetű embereket – jelezte 
Újbuda országgyűlési képviselője, aki 
egyben arra kért mindenkit, hogy vi-
gyázzunk egymásra a jövőben is.

HAZÁNK – MAGYAR NEMZET

Nagy a karitatív szervezetekbe vetett bizalom 

Komoly a karitatív szervezetekbe ve-
tett bizalom és nagy a megbecsültsé-
gük, emiatt sok felajánlást kapnak – 
mondta a Miniszterelnökség egyházi 
és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 
államtitkára április elején Csákváron, 
ahol a Katolikus Karitásszal közösen 
élelmiszeradományokat és fertőtlení-
tőszereket adott át a Katolikus Sze-

retetszolgálat Szent Vince idősottho-
nában.

Soltész Miklós, aki a Nemzeti 
Humanitárius Koordinációs Tanács 
elnöke is, közölte: csokoládét, gyü-
mölcsöt, táplálék-kiegészítőket, vi-
taminokat, vagyis az idős emberek 
számára fontos dolgokat kapott az in-
tézmény. Megjegyezte, hogy ez már 

a sokadik szállítmánya a Katolikus 
Karitásznak az idősotthonokba, és a 
többi karitatív szervezet is hasonlóan 
jól teljesít.

 Az államtitkár felhívta a figyelmet 
arra, hogy mindenkinek két „fela-
jánlást” kell tennie az idősek védel-
mében: egyrészt magánemberként 
anyagi támogatással, cégek esetében 

eszközök, termékek felajánlásával 
segíteni őket, másrészt vigyázni rá-
juk a közeli személyes kapcsolatok 
kerülésével, valamint az idősottho-
nokban a szigorú rend betartásával. 
„Hiszem, ha ezeket betartjuk, a lát-
hatatlan ellenséggel szembeni küz-
delem hosszas, kitartó munkával le-
győzhető” – fogalmazott.


