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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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Vejkey Imre: A szellemi keresztényüldözés nem  
egy jópofa vicc – a „független magyar bíróság” szerint viszont az…

Mint emlékezetes, tavaly tavasszal, 
a koronavírus-járvány első hullá-
mának idején a Népszava című, saj-
tóorgánumnak nevezett nyomtatvány 
jó ötletnek találta, hogy közzétegye 
Pápai Gábor karikatúráját. A gúny-
rajzon a keresztre feszített Jézus 
volt látható, illetve Müller Cecília 
országos tisztifőorvos alakja. Ő „fo-
galmazza meg” Krisztusra utalva: 
„alapbetegsége függősséget okozott”. 
A karikatúra miatt hatalmas felhábo-
rodás tört ki a keresztény és a nem 
vallásos, jó érzésű emberekben is. 
Ám nem meggondolatlan, elszigetelt 
„félresiklásról” volt szó: év végén a 
Magyar Újságírók Országos Szövet-
sége (MÚOSZ) az év karikatúrájává 
választotta az ízléstelen rajzot.

Vejkey Imre személyiségi jogi pert 
indított az Alaptörvény és a Polgári 
Törvénykönyv alapján a Népszava 
Jézust gúnyoló karikatúrája és szö-
vege miatt. Az indítványt a Fővárosi 
Törvényszék idén januárban elutasí-
totta.

„Másodrangú állampolgárnak 
éreztem magam a bírósági tárgyalá-
son” – elevenítette fel a történteket 
Vejkey Imre a 888.hu érdeklődésére.

A politikus felidézte, hogy az 
ügyben eljáró bírónő az érdemi tár-
gyalás legelején kifejtette: a jogi és 
ténybeli kérdésekkel tisztában van, 

így egyből be is rekesztette a tár-
gyalást. „Szürreális, a kommunista 
időket idéző jelenetek zajlottak a 
Fővárosi Törvényszéken, ahol fel-
peresként egy árva szót sem szól-
hattam” – fogalmazott Vejkey Imre, 
hozzátéve: úgy érezte magát, mint 

Pelikán a Tanú című filmben – ami-
kor a vádirat helyett már az ítéletet 
kapta kézhez.

„Megszületett az elsőfokú ítélet, 
amit nem fogadok el. Felháborító-
nak tartom, mert a bíróság szem-
lélete borzasztó. Azt mondták ki, 

hogy a keresztény szimbólumokat 
és a keresztényeket szabadon lehet 
gyalázni és az általános felfogás 
szerint a Népszava-karikatúrá-
ja egy jópofa vicc” – fogalmazott  
Vejkey Imre.

Folytatás a 3. oldalon

Vejkey Imre, a KDNP pártügyésze, frakcióvezető-helyettes (képünkön) beperelte a Népszavát a Jézust kigúnyoló karikatúrájuk miatt, azonban a bírósá-
got annyira nem érdekelte az ügy, hogy legalább meghallgassa a politikus álláspontját. Nem először fordult elő, hogy baloldali lap belegázol a keresztény 
közösségbe Magyarországon, de minden jel arra utal, hogy ezt büntetlenül tehetik. 

A Vasárnap.hu derítette ki január-
ban, hogy a Főpolgármesteri Hiva-
talban dolgozik szakértőként Békés 
Gáspár, aki saját magát csak ateista 
aktivistaként aposztrofálja.

A Városházán környezeti ügyek-
kel foglalkozó szakember rendsze-
resen tesz közzé kereszténygyalázó 
posztokat a közösségi médiában, egy 
korábbi írásában pedig arról érteke-
zett, hogy a Don-kanyarban elesett 
magyar katonák nem voltak hősök.

Ugyancsak a lap számolt be róla, 
hogy Békés Gáspárnak a gyerme-

kek megkeresztelésével is problé-
mája akad, szerinte az államnak be 
kellene tiltania ezt a szokást.

„Jogi szempontból egyértelműen 
illegitim a keresztelés, na de hogyan 
lehetne felszámolni a gyakorlatban?” 
– tette fel a kérdést az Ateista forra-
dalom nevű blogon 2018-ban megje-
lent írásában. Ezt követően a Klub-
rádió műsorában is megerősítette az 
álláspontját, a keresztelést a gyer-
mekjogok megsértésének nevezte.

A KDNP közleményben szólította 
fel a főpolgármestert, hogy azonnal 

távolítsa el hivatalából a keresz-
ténygyűlölő szakértőt. „A KDNP 
felszólítja Karácsony Gergely fő-
polgármestert, hogy a gyermekek 
megkeresztelését betiltani akaró 
»szakértőjét« azonnal távolítsa el 
hivatalából. Ez az antikrisztiánus, 
patologikus gyűlölet Rákosi leg-
sötétebb korszakát idézi!” – fo-
galmazott a kormánypárt nevében  
Semjén Zsolt pártelnök és Vejkey 
Imre pártügyész.

Ezzel még nem ért véget a bot-
rány: Karácsony embere a Gel-

lért-hegyi kereszt meggyalázásával 
is büszkélkedett. A Vasárnap.hu 
birtokába került egy olyan hang-
felvétel, amin Békés Gáspár azzal 
henceg, hogy szivárványszínű fes-
tékkel gyalázta meg a Gellért-hegyi 
keresztet. 

Némi hezitálás után végül Ka-
rácsony Gergely döntött, és – 
igyekezvén minimalizálni a bot-
rány politikai következményeit 
– menesztette „szakértőjét”. A 
KDNP üdvözölte a főpolgármes-
ter döntését.

Karácsony Gergely – a KDNP tiltakozását követően – 
menesztette keresztényellenes „szakértőjét” 
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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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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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Hölvényi György: 40 százalékkal 
nőtt az üldözött keresztények száma

Az Open Doors civil szervezet minden év-
ben elkészíti éves vallásszabadság-jelentését. 
Míg a szervezet 2019-es jelentése 73 ország-
ban 260 millió üldözött keresztényről számol 
be, ez a szám 2020-ban 80 millióval, több 
mint 340 millióra nőtt. Hölvényi György, a 
KDNP európai parlamenti képviselője, a val-
lásközi párbeszéd munkacsoport társelnöke, 
aki a Hungary Helps jószolgálati nagykövete 
is, a Kossuth Rádió Ma reggel című műso-
rában beszélt a közelmúltban a tanulmány 
alapján látható folyamatokról.

„Egész Európában, így Brüszelben is be-
mutatjuk az Open Doors által tudományos 
igényességgel összeállított tanulmányt, 
olyan emberek előtt, akik tehetnek és várha-
tóan tudnak is tenni valamit a helyzet javí-
tása érdekében” – mondta Hölvényi György.

A Közel-Keleten és Észak-Afrikában egy-
re nagyobb területen veszélyes és nehezen 
kontrollálható helyzetet teremtenek az isz-
lám szélsőségesek. Szomáliában vagy Nigé-
riában különböző okok állnak emögött, de 
az üldözött, meggyilkolt keresztények szem-
pontjából ez mindegy. Különbséget lehet 
tenni viszont azon országok között, ahol az 

ország vezetői nem tudják megvédeni vagy 
maguk is üldözik a keresztényeket. Például 
Egyiptomban, Indiában vagy Irakban az ál-
lam nem üldözi őket, de nem tudják garan-
tálni a biztonságukat, míg Észak-Koreában, 
Afganisztánban, Líbiában, Eritreában  az 
üldözés az állami vezetés beleegyezésével 
történik. Ráadásul mivel ezek a közösségek 
sokszor saját környezetükben nagy számban 
tartanak fenn jóléti intézményeket – iskolá-
kat, kórházakat – így nem csak ők, hanem a 
lakosság sokkal szélesebb rétege válik érin-
tetté.

„A keresztények a világon a legnagyobb 
számú kisebbség, a kiállás mellettük nagyon 
fontos. Úgy tekintenek ránk, mint a keresz-
tény Európára, ahonnan segítséget, védel-
met remélnek. Ha ez nem történik meg, ha 
közömbösséggel találják szembe magukat, 
akkor az ellenségeik ezt biztatásnak veszik, 
és még inkább megalázzák őket. A felelőssé-
günk óriási. Ez nem hitbeli vagy vallási kér-
dés, az európai kultúrának része kell, hogy 
legyen az üldözött keresztények helyzeté-
vel való szembenézés és segítségnyújtás” – 
hangsúlyozta Hölvényi György.

Juhász Hajnalka: Nem  
a bevándorlók képviselik  

az európai értékeket
„A baszkokat is felháborította, hogy az Európai Bizottság alelnöke, 
Vera Jourová lesöpörte az asztalról az unióban élő őshonos nemze-
tiségek ügyét” – mondta a Karc FM-nek adott február eleji interjú-
jában Juhász Hajnalka miniszteri biztos, az Országgyűlés Külügyi 
Bizottságának alelnöke, miután a Baszk Nemzeti Párt vezetőivel 
egyeztetett.

Juhász Hajnalka szerint ez volt a fő hajtóerő, hogy hetedik ál-
lamként Spanyolországban is összegyűlt a szükséges számú aláírás 
a székelyek ügye mellett. A Székely Nemzeti Tanács azt szeretné 
elérni, hogy Erdélyben a három magyarlakta megye egy gazdasá-
gi régió lehessen a kohéziós források megítélésénél, és közvetlenül 
kaphassanak támogatásokat Brüsszeltől.

A kereszténydemokrata politikus úgy látja, rendkívül eltolódott 
az uniós politikusok gondolkodása. Szerinte az unió vezetőinek 
számba kell venni, honnan indult a közösség, melyek a gyökerei, 
értékei és kik a védelmezői az európai kultúrának. Meglátása sze-
rint ezek nem a bevándorlók, hanem a kontinensen élő őshonos 
nemzeti kisebbségek, akik érdekében fel kell szólalni.

Ahhoz, hogy az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon a pol-
gári kezdeményezéssel, hét uniós tagországból egymillió aláírás-
nak kellett összegyűlnie február 7-ig. Lapzártánkig 9 országban 
már összegyűjtötték a minimális számú szignót. Juhász Hajnalka 
kiemelte, hogy Magyarország májustól az Európai Tanács soros 
elnökeként kiemelt figyelmet fordít majd az őshonos nemzeti ki-
sebbségek védelmére.

Lehetnek még újabb Kamuvideós Korózs-díjasok 
Kamuvideós Korózs-díjat alapított 
decemberben Nacsa Lőrinc KDNP-s 
országgyűlési képviselő, hogy elis-
merje a járvány elleni védekezésben 
legnagyobbat hazudó baloldali politi-
kusok „teljesítményét”. Az első „el-
ismerést” Szabó Tímea, a Párbeszéd 
társelnöke, frakcióvezetője kapta, 
míg a második „díjazott” Hadházy 
Ákos volt LMP-s, jelenleg független 
országgyűlési képviselő lett.
– Miért érezte úgy, hogy a Kamu-
videós Korózs-díjat meg kell alapí-
tani?
– A baloldal a járvány kezdete óta 
folyamatosan álhírt és hazugságokat 
terjeszt. Semmiben nem segítik a 
kormány, az operatív törzs és a jár-
ványügyi szakemberek munkáját, ha-
nem ott támadják, ahol csak tudják. 
A baloldal a folyamatos álhírgyár-
tással és aljas hangulatkeltéssel azon 
dolgozik, hogy aláássa a társadalom 
bizalmát a járvány elleni védekezés-
sel, a vakcinával és a magyar szak-
emberekkel szemben. Ez egy rend-
kívül veszélyes folyamat egy ilyen 
világjárvány közepén, és ennek a 
mélypontja volt Korózs Lajos kamu-
videója (amelyben az egészségügyi 
rendszert kritizálva mentőápolóként 
szerepeltetett egy nőt, akinek semmi 
köze nem volt az egészségügyhöz – a 
szerk.), ezért róla neveztem el ezt a 
kicsit sem dicsőséges díjat.
– Mivel érdemelte ki az „elisme-
rést” az eddigi két díjazott?

– A Kamuvideós Korózs-díj első dí-
jazottja nem lehetett más, mint az 
egyik legnagyobb álhírterjesztő és 
hazudozó Szabó Tímea, aki egy áp-
rilis 20-i parlamenti felszólalásában 
azt találta mondani, hogy „az egész 
kerek nagy világon Magyarországon 
halnak meg a legtöbben a koronaví-
rus-járványban”. Később pedig már 
a Korózs-kamuvideóban szereplő 
álmentős hazugságaival házalt. Azó-
ta is folytatja az álhírek kreálását és 
terjesztését.
A Kamuvideós Korózs-díj második 
díjazottja a visszaeső rémhírterjesz-
tő, a munkahelyét, a parlamentet 
messziről elkerülő, valóságtól füg-
getlen botránypolitikus, Hadházy 
Ákos. A baloldali politikus legutób-

bi szentendrei, aljas és kegyeletsértő 
videójából is kiderült, hogy hazudik, 
hiszen az ott lévő emberek nem koro-
navírusban hunytak el. Hadházy Ákos 
egyébként szintén feketeöves támadó-
ja a járvány elleni védekezésnek. Tá-
madta az egészségügyi rendszert és 
a benne dolgozókat, folyamatos álhí-
rekkel, alaptalan vádakkal és kegye-
letsértő videójával vesztegeti az idejét 
a járványügyi szakembereknek.
– Milyen reakciók fogadták a kez-
deményezést?
– A baloldalon semminek nincs kö-
vetkezménye, ezt már megszokhat-
tuk, a célom mégis az volt, hogy 
felhívjam a figyelmet, hogy milyen 
szégyenteljes a baloldal gyűlölködő 
és kegyeletsértő halálkampánya.

– Miért tartja fontosnak, hogy mi-
nél gyakrabban rávilágítson a bal-
oldal igaztalan vádjaira?
– Azért, mert a baloldal folyama-
tos álhírgyártása és a védekezésben 
dolgozók támadása már régóta túl-
lépett egy szintet. Természetesen a 
mindenkori ellenzéknek az a dolga, 
hogy kritikával illesse a kormányt, 
ugyanakkor az álhírek kreálása és 
a kamuvideók gyártása köszönő-
viszonyban sincs a valódi, építő 
jellegű kritikákkal. A baloldalon a 
hatalom megszerzése érdekében már 
semmi nem számít, az emberi élet 
szentsége és az emberi méltóság sem 
elég drága számukra, ha aktuálpoli-
tikai érdekükről van szó. A baloldal 
gátlástalanul folytat halálkampányt, 
tesz közzé halottasházban készült 
kegyeletsértő videót és használ fel 
gyászoló embereket az aljas politi-
kai kampányukhoz.
Gyurcsány Ferenc kiadta a parancsot 
a baloldalnak, és a baloldali politiku-
sok egymást túllicitálva tesznek meg 
mindent, a legaljasabb eszközöktől 
sem visszariadva, hogy minél jobb 
helyet harcoljanak ki maguknak a 
2022-es Gyurcsány-listán. Sajnos 
erre kell felkészülni, a baloldal a 
választásokig nem fog alacsonyabb 
fokozatra kapcsolni a rémhírkampá-
nyukban, így nem kizárható, hogy 
lesznek még újabb Kamuvideós Ko-
rózs-díjasok. 

HAZÁNK
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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

A szellemi keresztényüldözés nem egy jópofa vicc 
Folytatás az 1. oldalról

A frakcióvezető-helyettese sze-
rint azonban itt nem viccről van szó. 
Szerinte ez egy szellemi természetű 
keresztényüldözés része. A keresz-
ténydemokrata politikus hozzátette: 
nem fogadja el a bíróság indoklását 
abban sem, hogy az emberi méltó-
sághoz való jognak kellene megha-
jolnia a szabad véleménynyilvánítás 
gyakorlata előtt.

Az alaptörvényünk épp ellenkező-
en rendelkezik, azt mondja ki, hogy a 
véleménynyilvánítás szabadságának 
gyakorlása nem irányulhat a vallás-
közöségek méltóságának megsérté-
sére – érvelt a politikus, hozzátéve, 
hogy éppen a keresztény vallásköz-
ségek nevében indította a pert.

Vejkey Imre elmondta, hogy fel-
lebbezni fog az ítélet ellen. A Nép-
szava akciója miatt még egy petíció 
is indult, amelyet több mint 34 ezren 
írtak alá. A bírónőt ez sem érdekelte, 
egy legyintéssel intézte el a dolgot.

Jogosan merül fel a kérdés, hogy 
a bírónő ízlésének mekkora szám 
felelt volna meg? 50, 70 esetlen 100 
ezer? Vejkey Imre szerint ha csak 
egy ember írta volna alá, akkor is 
figyelembe kellett volna vennie a bí-
róságnak.

„A petíció alkalmas a társadal-
mi közfelfogás bizonyítására. 34 
ezer honpolgárunk véleménye nem 
legyintésre méltó, hanem éppen 
a bírónő azon álláspontjával áll 

szemben, hogy ez egy jópofa vicc” 
– mondta.

A kereszténydemokrata képviselő 
szerint borzasztó üzenete van annak, 
hogy a bíróságok nem veszik figye-
lembe azokat az alaptörvény szintű 
rendelkezéseket, amelyek a keresz-
tényekre nézve hoznak meg. Olyan 
mintha a bíróságok elszakadtak volna 
a húsvéti alaptörvényünktől és még 
mindig a sztálinista alkotmány mel-
lett járnának el – fogalmazott.

A KDNP-s politikus emlékeztetett 
arra is, hogy a liberális jogtudósok 
többször érveltek azzal a rendszer-
váltást követően, hogy az 1949. évi 

XX. törvény – azaz a szálinista–rá-
kosista alkotmány – többször mó-
dosítva lett, ezért demokratikus. A 
szellemisége azonban a kommunista 
elnyomó rendszert tükrözte.

„Természetesen fellebbezek az el-
sőfokú ítélet ellen, s ha kell, az Eu-
rópai Emberi Jogi Bíróságig is elvi-
szem ezt az ügyet. Elfogadhatatlan 
a Jézus Krisztust gyalázó gúnyrajz, 
és az a bírósági szemlélet is” – fűzte 
hozzá Vejkey Imre.
A Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia (MKPK) elnöke is felhábo-
rítónak tartja, hogy a bíróság első 
fokon elutasította Vejkey Imrének, a 

KDNP frakcióvezető-helyettesének 
a Jézust és Müller Cecília országos 
tisztifőorvost ábrázoló karikatúra 
miatt indított keresetét.

Veres András az MTI-vel azt kö-
zölte: a 2020 tavaszán megjelent ka-
rikatúra blaszfémikus ábrázolásával 
a keresztény értékrendszert gúnyol-
ta ki, emellett a pandémia alatt mun-
káját végző, keresztény tisztifőor-
vost is gúny tárgyává tette.

Az MKPK elnöke megdöbbentő-
nek nevezte azt is, hogy a szerinte 
keresztényellenes karikatúra „arcát-
lan módon” egy szakmai díjat kapott 
néhány hónappal ezelőtt. Még felhá-
borítóbbnak tartja, hogy a bíróság 
első fokon sajtóhírek szerint a többi 
között azzal utasította el a jogi ke-
resetet, hogy a „karikatúra jópofa”.

Megjegyezte: „a hírek szerint” 
a perben az is elhangzott érvként, 
hogy a karikatúra nem irányult a 
katolikus közösség ellen, csupán a 
politikai véleménynyilvánítás esz-
köze volt.

Veres András (képünkön) hang-
súlyozta: a püspöki konferencia el-
nökeként szeretné világossá tenni, 
felháborítónak és diszkriminatívnak 
tartják, hogy politikai célra használ-
janak fel vagy jópofának nevezzenek 
bármely olyan írást vagy rajzot, ami 
a keresztény vagy bármely más val-
lási közösséget méltóságában sérti, 
megalázza vagy alapvető értékeit, 
jelképeit gúny tárgyává teszi.

Vallási közösségek vezetőiként tiltakozásunkat fejezzük ki a vallási 
jelképek, szentségek és szent helyek meggyalázása, kigúnyolása ellen.

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT)
Steinbach József református püspök, elnök

Dr. Fischl Vilmos főtitkár

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK)
Dr. Veres András katolikus püspök, elnök

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ)
Heisler András elnök

Egységes Magyar Izraelita Hitközség (EMIH)
Győrfi László választmányi elnök

Magyarországi Muszlimok Egyháza
Sulok Zoltán Szabolcs elnök

Több felekezet egyházi vezetői 
tiltakoznak a vallási jelképek, 
szentségek kigúnyolása miatt

A különböző egyházak, felekezetek vezetői, elöljárói által megfogal-
mazott kommüniké az alábbiakban olvasható. 

Nem a Népszava az első balliberális 
sajtótermék, amely belegázolt 

a keresztényekbe
2014-ben a HVG hetilap megjelentetett 
egy „Nagy Harácsony” címet tartal-
mazó borítót. Ez A pásztorok imádása 
című, XVII. századi festményt úgy áb-
rázolta, hogy az eredeti szereplők arca 
helyére politikusokat, Habony Árpá-
dot, illetve Vida Ildikót, a NAV akkori 
elnökét tette. A Kis Jézust pedig egy 
pénzeszsákra cserélték. A címlap miatt 
a HVG-t is beperelték.

A pert Ékes Ilona korábbi fideszes 
országgyűlési képviselő indította. A má-
sodfokú bíróság és a Kúria is a hetilap ja-
vára döntött, az ügy 2017-ben az Alkot-
mánybírósághoz került. Ékes továbbra is 
úgy vélte, hogy a címlap „gyűlölet kel-
tésére alkalmas módon” használt keresz-
tény jelképeket, és úgymond „sértette az 
ő emberi méltóságát és vallásszabadság-
hoz való jogát”.

Most ebben az ügyben is döntés szü-
letett. Az Alkotmánybíróság szerint a 
Kúria a döntésével nem sértette meg 
az indítványozó jogát. Az alaptörvény 
őreként funkcionáló taláros testület hoz-

zátette: „az Alkotmánybíróságnak fe-
lelőssége a közbeszédet a méltányosság 
és mértékletesség olyan középvonalán 
tartani, amely egyaránt biztosítja a kö-
zügyek demokratikus megvitatását és 
a vallási közösségeknek a társadalmon 
belüli békés együttélését”.

Vejkey Imre szerint felháborító a 
testület többségi ítélettel hozott határo-
zata. „Arra vagyok büszke, hogy volt 
legalább öt alkotmánybíró, aki a döntés 
ellen szavazott. Ők vették a bátorságot 
és kiálltak a keresztény közösségünk 
védelmében” – mutatott rá a politikus. 
Handó Tünde, Juhász Imre, Szívós Má-
ria, Horváth Attila és Salamon László 
alkotmánybírók ugyanis különvéle-
ményt írtak az ügy kapcsán, mivel ők 
inkább amellett voltak, hogy a Kúria 
ítéletét meg kellett volna semmisíte-
ni, és a hetilap címlapja alaptörvénybe 
ütközően durva és bántó volt. „Bízom 
benne, hogy az ő példájuk a jövőre néz-
ve egy előremutató lesz” – zárta szavait 
Vejkey Imre.

NYILATKOZAT

Veres András püspök: A karikatúra a keresztény értékrendszert gúnyolta ki
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A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
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fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
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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-
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károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
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híreket, amelyek a szellemi-lelki világ törvényszerűségei,
rendje elleni támadásokról szólnak, amelyek nemcsak az
egyént, hanem a társadalmat is rongálják. A megváltoztatott
törvények következtében az ember nem tudja betölteni a védő
gazdaszerepet, a küldetést, melyet a Teremtő adott.

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

Aradszki András: Az orvosok szerint csoda, hogy túléltem 
„Mindenki oltassa be magát, és tartsa 
be a szabályokat, mert ez a vírus az 
ember háta mögé megy, és egyszerű-
en leüti, mint egy bandita” – nyilat-
kozta a Mandinernek a KDNP frakci-
óvezető-helyettese, aki a koronavírus 
miatt öt hétig volt lélegeztetőgépen, 
altatásban. 

„Jól vagyok, kiegyensúlyozott lel-
kivilággal, napról napra javuló fizikai 
állapottal” – kezdi a politikus, akit még 
november közepén fertőzött meg az – 
ahogy ő nevezi – alattomos betegség. 
Aradszki András éppen sajtótájékozta-
tóra indult, amikor érezte, hogy megy 
fel a láza, így útközben lemondta az 
eseményt, nem akart kockáztatni.

A KDNP frakcióvezető-helyettese 
hazament, az állapota onnantól kezdve 
folyamatosan romlott, mígnem az első 
tünetek jelentkezését követő negye-
dik napon a háziorvosa kihívta hozzá 
a mentőt. Mehetett volna korábban is 
kórházba, de bíztak benne, hogy „majd 
csak elmúlik”. Nem így történt. 

Összesen öt hetet volt lélegeztetőgé-
pen, amelyről éppen szilveszter napján 

vették le, január elejétől pedig az Or-
szágos Orvosi Rehabilitációs Intézet-
ben gyógyult. Az altatás megtette hatá-
sát, fizikai állapota megváltozott, még 
jelenleg sem tud járni, nehezen fordul, 
de elmondása szerint már szépen javul. 
Kezelőorvosai gyógytornával segíte-
nek rajta, emellett pedig igyekeznek, 
ahogy ő mondja, „helyrerángatni” a 
tüdőkapacitását, amit szintén tönkre-
tett a vírus. „De nem az az érdekes, 
hogy milyen állapotban van az ember, 
hanem hogy le tudjuk győzni ezt a jár-
ványt, ha betartjuk a szabályokat” – 

figyelmezet. Így is van esély rá, hogy 
lecsap ránk a betegség, de jóval kisebb.

„Azt mondják, nagyon ritka, aki 
ilyen helyzetből felépül, mint én” – 
fűzi hozzá, és azt is elárulja, ezt három 
dolognak tulajdonítja: az orvosi hozzá-
értésnek, annak, hogy a kór viszony-
lag erős fizikai állapotban találta, s a 
rengeteg együttérzésnek, amivel talál-
kozott. A családja, a barátai, az isme-
rősei, a munkatársai és képviselőtársai 
is imaláncokat szerveztek érte. Vallja: 
a Jóisten szeretete és kegyelme kellett 
ahhoz, hogy el tudjuk kerülni a legrosz-
szabbat, ami egyszer eljön, de szerin-
tem még korai lett volna. „Éreztem az 
emberek erejét, hogy ha baj van, akkor 
a másik segítségére sietnek.” Mint fo-
galmaz, „felfoghatatlan”, hogy mennyi 
jókívánságot, szeretetet, kapott ő és a 
családja is ez idő alatt, ami, úgy érzi, 
fantasztikusan megerősítette.

Az, hogy csodával határos módon 
felgyógyult a betegségből, megerősí-
tette istenhitében és abban is, hogy az 
emberek alapvetően jók és a jóra van-
nak teremtve.

 „Egy emberként mozdult a környe-
zetem, segítettek, imádkoztak értem, 
lelkileg is könnyebbé tették a túlélést 
és a gyógyulást, hála Istennek.”

Nem győzi dicsérni az orvosokat és 
az egészségügyi szakdolgozókat, akik 
„fantasztikus odaadással és szakér-
telemmel látják el a betegeket”. Hoz-
záteszi, ez nem csak neki szól, hiszen 
egyáltalán nem részesült kivételes el-
látásban, a mellette szenvedő betegek-
hez is ugyanígy fordultak. „Azonnal 
szolgálatkészen, egymást kisegítve, 
magas szakmai tartalommal, bátran és 
gyorsan döntve gondoskodtak rólunk, 
ez engem nagyon megnyugtatott, meg-
erősített, bátorított” – foglalja össze. 

„Megváltozott az életszemléletem: 
türelmesebb leszek, ha kimegyek in-
nen; talán erre tanítanak az ilyen sú-
lyos helyzetek” – vetíti előre derűlátón, 
azt azért hozzátéve, „ezt ne próbálja 
ki senki”. Aradszki András tehát arra 
buzdít: „Mindenki oltassa be magát, és 
tartsa be a szabályokat, mert ez a vírus 
az ember háta mögé megy, és egysze-
rűen leüti, mint egy bandita.”

5200 egyetemista a védekezés frontvonalában
Eddig mintegy 5200, jellemzően orvos- és egészségtudományi egyetemi hallgató vett részt a koronavírus-járvány el-
leni védekezésben – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára 
a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Schanda Tamás tájékoztatása szerint 
a hallgatók kivették a részüket a pe-
dagógusok és a kormányhivatali dol-
gozók decemberi országos szűréséből, 
januárban pedig szintén a pedagógu-
sok, illetve a szociális dolgozók szűré-
sében segítettek.

Csaknem ezer fiatal 64 különböző 
kórházban dolgozik vagy dolgozott, 
őket ezekre a helyszínekre kirendelték 
a kormányhivatalok – tette hozzá.

Kiemelte: sok százan dolgoztak és 
dolgoznak most is önkéntesként az or-
vosegyetemi klinikákon, az Országos 
Mentőszolgálat kötelékében pedig 17 
ezer 757 műszakban teljesített szolgá-
latot mintegy 2200 fiatal.

Közölte: az orvos- és egészségtu-
dományi egyetemek közül a Semmel-
weis Egyetem, a Debreceni Egyetem, 
a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi 
Tudományegyetem, a Miskolci Egye-
tem és a győri Széchenyi István Egye-
tem hallgatói láttak el egészségügyi 
feladatokat. A Corvinus Egyetem, 
a Műegyetem, az ELTE, valamint a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
hallgatói pedig az egyéb adminisztra-
tív és támogató – akár sofőri – felada-
tokból vették ki a részüket, hozzájá-
rulva a vírus elleni védekezéshez.

Schanda Tamás hangsúlyozta: vol-
tak olyan napok, hetek, amikor a men-
tőknél egyszerre több mint 500 hall-
gató dolgozott. Tájékoztatása szerint 

hétköznaponként átlagosan 200-250 
hallgatót tudnak bevonni a védekezés-
be, de hétvégén is száz körüli hallgató 
„áll csatasorba” a mentőszolgálatnál a 
járvány megfékezése érdekében.

Az államtitkár úgy fogalmazott: kö-
szönet illeti a védekezésben részt vevő 
hallgatókat, akik  pár évvel az érett-
ségijük után kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó, példamutató és felelős polgárai 
Magyarországnak. Mivel a hallgatók a 
vizsgaidőszak alatt is segítik a járvány 
elleni védekezést, a kormány köteles-
ségének érzi, hogy támogassák őket 
a tanulmányaikban és anyagilag is – 
emelte ki Schanda Tamás.

A védekezésben részt vevő hallga-
tók az elvégzett munkájukért járó já-
rulékmentes fizetés, illetve ösztöndíj 
mellett krediteket is kapnak, továbbá 
számukra a vizsgaidőszakot két hét-
tel meghosszabbították, s az oktatási 
intézmény más módon is kompenzál-
hatja őket, hogy tanulmányaikat meg-
felelően tudják folytatni. Hozzátette: 
emellett a kormány lehetővé tette azt 
is, hogy az egyetemek saját forrásaik-
ból is nyújthatnak plusz támogatást – 
a kirendelt és önkéntes egyetemi hall-
gatóknak egyaránt.

Schanda Tamás kitért arra is, hogy 
míg az egyetemisták a vírushelyzet 
miatt nehezebbé vált körülmények 
közt is tanulnak, teljesítik a követel-
ményeket az adott szakokon, valamint 

erőt és energiát nem kímélve önzetle-
nül küzdenek a többi ember egészsé-
géért, mások csak hátráltatják a véde-
kezést.

A kereszténydemokrata miniszter-
helyettes azt mondta: vannak olyanok, 
akik egyszerűen a közbizalmat pró-
bálják álhírekkel, kamuvideókkal alá-
aknázni, mások „egészségügyi Mekk 
mesterként” félrevezetik az egyébként 
jóhiszemű embereket, bagatellizálják 
a vírust vagy a védelmi intézkedé-
sek megszegésére buzdítanak, illetve 
teljesen abszurd összeesküvés-elmé-
letekkel „bombáznak” mindenkit az 
online térben. Ezt Schanda Tamás a 
legkárosabb és legfelelőtlenebb maga-
tartásnak nevezte, amit egy járvány-
helyzetben el lehet követni.

Az államtitkár hozzátette: bár az 
elhibázott brüsszeli központi beszer-
zés miatt egyelőre kevés oltóanyag 
van Magyarországon, a kormány 
mindent megtesz annak érdekében, 
hogy más forrásokból pótolni tudják 
ezt a hiányt. Megjegyezte: a magyar 
emberek fegyelmezettségének és a 
megfelelő intézkedéseknek köszön-
hetően Magyarországon eddig ered-
ményesen harcoltak a vírus ellen. 
„Ne most adjuk fel, bírjuk ki a hátra-
levő időszakot, mert együtt sikerülni 
fog” – mondta a szabályok betartásá-
ra kérve mindenkit.

MTI

A baloldal 
fejezze be a 
hergelést és 
a védekezés 

veszélyeztetését!
A kormánypártok szerint a balol-
dal újra lebukott: kiderült, hogy a 
vendéglátósokat jogszabályellenes 
kinyitásra biztató szervezkedés 
mögött a baloldal egyik szombat-
helyi háttérembere áll.

Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószó-
vivője január végi videónyilatkozatá-
ban azt mondta: a Gyurcsány-koalí-
ció hergeli az így is nehéz helyzetben 
lévő vendéglátósokat.

A kormánypárti politikus hozzá-
tette: a baloldal eddig sem segítet-
te, csak hátráltatta a járvány elleni 
védekezést. „Most is felelőtlenek, 
amikor a szabályok megszegésé-
re buzdítanak. Politikai érdekeik 
miatt veszélybe sodorják az em-
berek egészségét, és az eddig elért 
eredményeket” – összegezte a kor-
mánypártok véleményét a frakció-
szóvivő.

Nacsa Lőrinc kiemelte: fontos, 
hogy az emberek betartsák a sza-
bályokat, hiszen több európai or-
szágban azt látni, hogy az idő előtti 
enyhítés brutálisan megnöveli a 
napi fertőzésszámokat. „Felszó-
lítjuk a baloldalt, hogy fejezze be 
a hergelést és a védekezés veszé-
lyeztetését” – mondta a KDNP-s 
politikus.
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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

Hollik István: A vakcinának nincsen ideológiája, politikai nézete
A vakcinának csak megbízhatósá-
ga és hatékonysága van – emelte ki 
a Fidesz kommunikációs igazgatója 
közösségi oldalán megosztott videó-
jában január végén.

Hollik István emlékeztetett: Szij-
jártó Péter külgazdasági és külügy-
miniszter Moszkvában bejelentette, 
hogy a magyar hatóságok által enge-
délyezett, Oroszországban gyártott 
vakcina szállítása megindulhat Ma-
gyarországra.

A KDNP országgyűlési képviselője 
úgy fogalmazott: ma már egyre több 
uniós ország számára válik világos-
sá, hogy a brüsszeli vakcinabeszerzés 
megbukott, az uniós országok vezetői 
egyre élesebben kritizálják az oltó-
anyag-beszerzés akadozását.

Angela Merkel kancellár nemrég 
azt is bejelentette: a németek támogat-
ják az orosz vakcina európai engedé-
lyezését – mondta, hozzátéve, hogy a 
magyar baloldal az első pillanattól tá-

madja a többoldalú vakcinabeszerzést, 
és a magyar szakhatóságokat. Hollik 
István – hangsúlyozva, hogy a járvány 
ellen csak a tömeges oltás jelent meg-
oldást – hangsúlyozta: az oltóanyagok 
megbízhatóságát és hatékonyságát 
a magyar szakemberek szigorúan  
ellenőrzik.

Azonban a baloldal még ezt is tá-
madja, „a vakcinákkal kapcsolatban 
hangulatot keltenek és bizalmatlan-
ságot akarnak teremteni”, amivel 

ráadásul az engedélyezést végző 
magyar szakemberek munkáját is tá-
madják, mert úgy gondolják, „minél 
rosszabb az országnak, annál jobb 
a baloldalnak” – tette hozzá. Hollik 
István szerint a baloldal a pártpoli-
tikai érdekeikért ismét szembefor-
dul a magyar emberek érdekeivel, és 
folytatják „a halálkampányt”, amit a 
kereszténydemokrata politikus a ma-
gyar baloldal újabb mélypontjának 
nevezett.

Rétvári Bence Facebook-posztja kínai gyártású 
gyógyszerekről, halálozási statisztikáról 

és a baloldali propagandáról 

Simicskó István: 
Mindenkinek segítenie 

kell a védekezést 
Az MSZP-s Molnár Gyula, majd Kunhalmi Ágnes 
is kampányfogásnak minősítette, hogy Simicskó Ist-
ván, aki Újbuda országgyűlési képviselője, segített 
oltóanyagot szállítani választókerületében az egyik 
egyházi fenntartású idősotthonba. A KDNP frak- 
cióvezetője a Magyar Nemzet kérdéseire válaszolva 
a lapnak úgy reagált, hogy a baloldali kettős mércét 
mutatja, hogy amikor ellenzéki politikusok visznek 
vakcinát idősotthonokba, az nem jelent gondot, ha 
kormánypártiak teszik ugyanezt, az igen. Simicskó 
István elmondta: lehetőségei szerint mindenkinek 
segítenie kell a védekezést.

„Sajnálatos látni, hogy a baloldal egyetlen célja 
egy világjárvány alatt is a politikai haszonszerzés” 
– tette hozzá Simicskó István. Mint elmondta, janu-
ár utolsó hétvégéjén Újbudán 13 helyszínen zajlott a 
koronavírus elleni oltás beadása. Az oltási rendnek 
megfelelően több mint ezer, idősotthonban, szociális 
intézményben lakó, vagy ott dolgozó kapta meg a 
védőoltást. „Úgy éreztük, hogy az egészségügyben 
dolgozókra nehezedő óriási terhet tudjuk csökkente-
ni azzal, ha ebben tevékenyen részt veszünk. Fontos, 
hogy mindenki a saját lehetőségeihez mérten, ebben 
a rendkívüli helyzetben segítse a védekezést. Politi-
kusként pedig ez kiemelt feladatunk” – fogalmazott. 

„Küzdelmes, sok szenvedést, lemondást követelő 
időszak van mögöttünk, a világjárvány mihamarab-
bi megfékezése a cél, és ennek kulcsa az oltóanyag. 
Mindannyiunk közös érdeke, hogy kevesebben be-
tegedjenek meg, hogy a korlátozásokon enyhíteni le-
hessen, hogy végre visszakapjuk korábbi életünket. 
Ebben a helyzetben nincs helye a politikai haszon-
szerzésnek, minden képességünket, energiánkat a 
vírus mihamarabbi legyőzésére kell fordítanunk. A 
kerületben munkatársaimmal a járványhelyzet alatt 
folyamatosan igyekeztük eddig is segíteni az idős 
vagy egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett új-
budaiakat, maszkot juttattunk intézményeknek, 
rászoruló magánszemélyeknek, fordulhatnak hoz-
zánk, ha bevásárlásban, postai vagy gyógyszertári 
ügyintézésben van szükségük segítségre. Most pe-
dig a magyar kormány következetes járványügyi 
intézkedéseinek nyomán, a szociális gondozásban 
élők egészségének védelme érdekében vakcinát 
vittük a soron következő intézménybe. Ez nem 
politikai akció, hanem felelős magatartás, amely 
mindenkitől, – pártállástól függetlenül – elvár-
ható. Az emberéletnél nincs drágább, össze kell 
fognunk, hogy mindenkit megvédjünk a járvány 
pusztításától” – tette egyértelművé a keresztény-
demokrata képviselőcsoport vezetője.

„A baloldali oltásellenes hadjárat veszélyezteti a 
járvány elleni védekezést, hiszen minél több em-
bert bizonytalanítanak el, minél később lesz átol-
tottság, annál később tudhatjuk magunk mögött a 
járványt” – írta február eleji Facebook-bejegyzé-
sében Rétvári Bence.

A Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke hang-
súlyozta: a Demokratikus Koalíció legfőbb érve a 
kínai vakcina ellen az, hogy Kínában készül, mi-
közben 77 kínai gyógyszerkészítmény rendelke-
zik forgalmazási engedéllyel hazánkban.

„Miért pont a védőoltás kapcsán nem bízik a 
baloldal a magyar gyógyszerhatóságban, ha már 
számtalan kínai terméket korábban megbízhatóan 
bevizsgáltak? Vagy azok rendben vannak, csak a 
koronavírus járvány végét elhozó gyártási hellyel 
van gondjuk?” – tette fel a kérdést a KDNP or-
szággyűlési képviselője. 

Rétvári Bence rámutatott: az EU jó gyártási 
gyakorlatokat összegző adatbázisában mintegy 
500 olyan vizsgálati dokumentum van, melyet kí-
nai székhelyű gyártóra vonatkozóan végeztek az 
EU különböző tagállami gyógyszerhatóságai. 

Itthon a koronavírusos halálesetek 
száma 11 százalékkal meghaladja a 
többlethalálozási számokat. Ezek alap-
ján más országokban a koronavírusban 
elhunytak jó része nem a járvány sta-
tisztikákban szerepel, hanem az egyéb 
kísérő betegségét állapítják meg halá-
loknak. Magyarországon viszont, ha az 
elhunytnak volt koronavírus fertőzése 
is, az sokkal megbízhatóbban kerül bele 
a kimutatásokba – fejtette ki. Hozzátet-
te: hazánk az egyik leghitelesebb koro-
navírus-adatszolgáltató. Nálunk derül 
ki az egyik legnagyobb arányban, ha az 
elhunytnak volt koronavírus-betegsége 
is – hangsúlyozta az államtitkár.

2020-ban a járvány miatt a világ 
szinte minden országában többen hal-
tak meg, mint 2019-ben. Ha összeha-
sonlítják a 2020-ban és a 2019-ben 
elhunytak számát, az látható, hogy 
nálunk alacsonyabb volt a halálesetek 
számának növekedése, mint az uniós 
országok többségében. Tíz ország van 
Magyarország előtt, és tizenhat mögöt-
te (az Egyesült Királysággal együtt). A 
2020-as halálozási többletek legfőképp 
a koronavírus-járvánnyal vannak ösz-

szefüggésben, ezért egy ország annál eredménye-
sebben védekezett, minél kisebb a 2020-as növe-
kedés a halálozási számokban a 2019-es adatokhoz 
képest.

Vannak olyan országok, amelyek a lejelentett ko-
ronavírusos halálesetek számában ugyan Magyaror-
szágnál jóval alacsonyabb számokat mutatnak, de a 
többlethalálozásuk mégis nagyobb. Ez azért fordul-
hat elő, mert nagyon sokféle módszertannal sorolnak 
be valakit koronavírusban elhunytnak az egyes or-
szágok – fejtette ki a parlamenti államtitkár.

Hozzátette: így más országokban a koronavíru-
sos elhunytak egy része nem kerül be a korona-
vírus-statisztikába, mert más halálokot tüntetnek 
fel. „Ha mi is csak azokat tekintenénk koronavíru-
sos halálesetnek, amelyeknél nincs más betegség, 
akkor tavaly nem 8099 haláleset lett volna, hanem 
csak pár száz” – mutatott rá.

Rétvári Bence összegzése szerint a tényekből 
és számokból látható, hogy a magyar koronavírus 
adatszolgáltatás megbízható és pontos, a tavalyi 
egész éves adatok pedig egyértelműen a jobban 
védekező országok közé sorolják hazánkat.
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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

Országjáró

Az ellenzék az ördöggel is összefogna a hatalomért 

– Alig kezdődött el az új eszten-
dő, az ellenzékről hamar kide-
rült, hogy arra törekednek, minél 
súlyosabb legyen a hazai járvány. 
Krekó Péter balliberális elem-
ző úgy fogalmazott: „ha aláásod 
az emberek hajlandóságát arra, 
hogy beoltassák magukat, akkor 
Orbánnak kell viselnie a politikai 
következményeket”. Meglepődött 
a kijelentést hallva?
– Vannak olyan kérdések, amelyek 
túlmutatnak a pártpolitikai né-
zeteken, ilyenek az egész nemzet 
sorsát meghatározó létkérdések is. 
Azt már az elmúlt esztendőkben is 
megtapasztaltuk, hogy a baloldali 
politikusokban ilyen helyzetekben 
sem bízhatunk. Az ellenzékre ak-
kor sem számíthattunk, amikor az 
illegális migránsok okozta válság-
helyzet fenyegette hazánkat, és a 
mostani koronavírus-járvány kap-
csán is hasonló hozzáállást tapasz-
taltunk. Szomorú azt látni, hogy 
az emberek egészségének, életének 
védelme a politikai haszonszerzés 
mögé szorul. Politikusként kiemelt 
a felelősségünk, hogy a rendkívüli 
helyzetekben is higgadtan, gyorsan, 
hatékonyan, az emberek érdekeit 
leginkább szem előtt tartva hoz-
zunk meg döntéseket. Az emberi 
élet elsődlegessége soha nem lehet 
vita tárgya. Ha egy elemző politi-
kai elfogultságból, esetleg rossz-
indulattól vezérelve félreérthetően 
fogalmaz, azzal közvetlenül nem 
nekünk, hanem a magyar emberek-
nek árt. Kereszténydemokrata poli-
tikusként hisszük és valljuk, hogy 
az emberi élet szent és sérthetetlen, 
nem lehet politikai csatározás já-
tékszere. Nekünk most egy felada-
tunk van: megvédeni honfitársaink 
életét, a családokat és a munkahe-
lyeket. A választók majd ítéletet 
mondanak azokról, akik önös ér-
dektől vezérelve, egyéni és politi-
kai ambíciójukat tartották inkább 
szem előtt embertársaink életének, 
egészségének megóvása helyett.
– A balliberális ellenzék oltáselle-
nes kampánya mennyire befolyá-
solja az embereket?
– Úgy gondolom, hogy a felelősen 
gondolkodó és cselekedni akaró 
ember átlát a politikai érdekkom-
munikáció hálóján. Az emberiség 
történetében több pusztító pandé-
mia söpört már végig. Az orvostu-
domány fejlődésével sikerült gátat 
szabni sok pusztító betegségnek. 
Nemcsak a higiéniai feltételekben 
és a már aktív fertőzések kezelé-
sében történtek nagy változások, 
hanem a járványok megelőzésében 
is jelentős lépést tettünk a védőol-

tások bevezetésével. Az oltóanyag 
szerepe tehát vitathatatlan a vírus 
leküzdésében. Ez egy olyan egész-
ségügyi intézkedés, amelyben a 
kormány egyfajta koordináló sze-
repet tölt be, és döntéseit hozzáértő 
járványügyi szakemberek javasla-
tai alapján hozza. Lehetősége sze-
rint elősegíti a gyógyszer előállítá-
sát, illetve gondoskodik a vakcina 
beszerzéséről, és biztosítja annak 
eljutását az emberekhez. Hiszen 
mindannyiunk érdeke, hogy mi-
előbb megfékezzük a koronavírus 
további terjedését. Szomorú látni, 
hogy a baloldal, nem mérlegel-
ve azt, hogy mekkora emberi kárt 
okozhat, még ebből is politikai el-
lenkampányt csinál.  
– Folyamatosan érkezik a fertőzés 
elleni vakcina, ám a tömeges ol-
tástól még távol állunk. Mikorra 
következhet el ez az állapot?
– A vírus megállításának legha-
tékonyabb eszköze a védőoltás. A 
magyar kormány majdnem húsz-
millió adag vakcinát kötött már le, 
ez csaknem tízmillió ember beolt-
hatóságát jelenti, hiszen tudjuk, 
hogy két oltás szükséges a védett-
ség kialakulásához. Természete-
sen az Európai Unióban lekötött 
vakcinákon túl más gyártókkal is 
folynak a tárgyalások, mindent 
megteszünk azért, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül minél na-
gyobb mennyiségben rendelkezésre 
álljon biztonságos, hatékony oltó-

anyag. Azt is fontos kiemelni, hogy 
a védőoltás ingyenes és önkéntes 
lesz mindenki számára, azonban 
az úgynevezett nyájimmunitás ki-
alakulásához együttműködés szük-
séges az állampolgárok részéről is. 
Elengedhetetlen, hogy minél töb-
ben tegyék le a voksukat az oltás 
mellett, hiszen csak közösen tudjuk 
megfékezni a vírust.
– Miért szükséges regisztráció a 
koronavírus elleni oltáshoz?
– Elkészült egy oltási terv, aminek 
megfelelően több hete rendben zaj-
lik az injekciók beadása. Az a cél, 
hogy mindenki, aki szeretne hoz-
zájutni az oltóanyaghoz, a lehető 
leghamarabb megkapja azt. Ennek 
egyik pillére, hogy rendelkezésre 
álljon a megfelelő számú vakcina, a 
másik pedig, hogy az egészségügy 
felkészült legyen a tömeges oltásra. 
Ehhez látni kell, pontosan hányan 
szeretnék beoltatni magukat, a be-
szerzendő oltóanyag mennyiségét 
így lehet a legpontosabban felmér-
ni, tehát mindez azért szükséges, 
hogy az igényeket felmérjék. Fon-
tos a naprakész információ azért is, 
hogy a megfelelő személyi és tár-
gyi feltétel is rendelkezésre álljon. 
Ezért szeretném felhívni mindenki 
figyelmét, hogy regisztráljon a Vak-
cinainfo.gov.hu oldalon.
– Többen is felvetették, hogy ál-
lamilag kötelezővé kellene tenni a 
védőoltást. Lát erre lehetőséget?
– Magyarországon a koronavírus 

elleni oltás önkéntes, a kormány 
nem teszi kötelezővé annak beadá-
sát. Ugyanakkor nem lehet elégszer 
hangsúlyozni, hogy felelősek va-
gyunk embertársainkért. Én bízom 
benne, hogy minél többen megér-
tik, hogy jelenleg a védőoltás a leg-
jobb út a fertőzés visszaszorítására.
– Ezt az évet még várhatóan a jár-
vány elleni védekezés határozza 
meg. Mikorra normalizálódhat a 
helyzet?
– Azért dolgozunk, hogy az oltó-
anyag segítségével sikerüljön meg-
fékezni a vírust, és ne induljon el 
egy harmadik hullám. A magyar 
kormány mindent megtesz azért, 
hogy az oltóanyag rendelkezésre 
álljon, olyan intézkedéseket hoz, 
amik segítik az egészségügyben 
dolgozókat, hogy a lehető leghaté-
konyabban végezhessék munkáju-
kat, egyúttal igyekszik a járvány 
okozta veszélyhelyzet gazdasági 
hatásaitól is megvédeni a magyar 
embereket. A járványügyi és egész-
ségügyi szakemberek emberfeletti 
erővel küzdenek, mindent meg-
tesznek azért, hogy megfékezzük 
a járványt, illetve a már megbete-
gedettek a lehető legjobb ellátásban 
részesüljenek. Ehhez szükséges az 
a fegyelmezett magatartás is, amit a 
magyar emberek eddig is tanúsítot-
tak a szabályok betartásával. Érthe-
tő módon ez nem könnyű, hiszen az 
elmúlt év tele volt lemondásokkal, 
nehézségekkel, de már látszik a 

A járványkezelésről, a védőoltásokról, az ehhez szükséges regisztrációról, az ellenzék „halálkampányáról”, hataloméhségéről is szó esik abban az interjú-
ban, melyet a Magyar Hírlap készített Simicskó Istvánnal, a KDNP frakcióvezetőjével.
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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

Országjáró

Simicskó István: Minden emberi közösség 
valódi ereje a hitben és értékrendben van 

Simicskó István úgy véli: 
ha a szellemiség, a hit és 
az értékrend rendben van a 
fiataloknál, bármilyen kihí-
váson úrrá tudnak lenni ma-
gyarként a Kárpát-medencé-
ben. Hozzátette: éppen ezért 
jó ügy érdekében írták alá 
az együttműködési megálla-
podást, amely az első ilyen 
az országban. Az elnök sze-
rint a megállapodás egyfajta 
szövetség is, amely a gyer-
mekek hazához való kötődé-
sét erősíti, illetve felkészíti 
őket a küzdelmes életre, 
olyan „védőkart”  és képes-
ségeket, kompetenciákat ad 
számukra, amivel helyt tud-
nak állni az életben.

Simicskó István rámutatott: a 
21. század a kihívások évszázada-
ként indult, ezért a magyar oktatá-
si rendszerben a gyerekekben meg 
kell erősíteni a hazához való kö-

tődést, mely segíti igazodásukat a 
globalizálódó világban.

„A nemzet a közös nevező, a 
szülőföld szeretete nagyon fon-
tos, ebben vállaltak szerepet az 
aláírók” – fogalmazott, hozzáté-

ve: a nemzet erejére mindig lehet 
számítani, ezt erősíthetik az olyan 
megállapodások, mint amit a 
sportszövetség és az iskola aláírt.

Vargha Tamás, a térség fideszes 
országgyűlési képviselője arról 

beszélt, hogy Székesfehér-
vár mindig is katonaváros 
volt, ahol valamilyen szin-
tű honvédparancsnokság 
működött. Jelentős ese-
ménynek nevezte a szerző-
dés aláírását, mert tovább 
erősíti azt az együttmű-
ködést, amely a katonák, a 
gyerekek és a város között 
a múltban kialakult.

Mészáros Attila alpol-
gármester  (Fidesz) kiemel-
te: nem véletlen, hogy a 
Vasvári Pál Általános Isko-
la írhatta alá az országban 
elsőként e megállapodást, 
hiszen az intézmény életé-
ben évek óta fontos prog-
rampont a hazafias nevelés, 

ezáltal szoros együttműködésük 
van a pákozdi katonai emlékpark-
kal és a helyi honvédséggel is.

HAZÁNK – MTI

Alapvetően minden emberi közösség igazi és valóságos ereje nem az izmokban van, hanem a szellemiségben, a hitben és értékrendben – hangsúlyozta a 
Honvédelmi Sportszövetség elnöki tisztét is betöltő Simicskó István a közelmúltban a sportszövetség, a Székesfehérvári Tankerületi Központ és a Székesfe-
hérvári Vasvári Pál Általános Iskola együttműködési megállapodásának aláírásán.

pandémia vége, ki kell még tarta-
nunk erre a hátralévő, remélhetőleg 
minél rövidebb időre.
– A baloldalhoz köthető politi-
kusok, közéleti szereplők mind 
gyakrabban fogalmazzák meg, 
hogy ellenzéki győzelem esetén 
akár a törvények áthágására is 
képesek a kétharmados törvények 
átalakítása érdekében. Elképzel-
hetőnek tartja, hogy az ellenzék 
győzelme esetén Brüsszel jóváha-
gyásával építse le a demokráciát?
– A mi politikai családunk még 
hisz a nyíltságban és az alapvető 
értékekben. Azt gondoljuk, hogy a 
választók ezt látják, megvizsgálják 
egyéni sorsukat, környezetük, or-
szágunk fejlődését, és bizalmukkal 
továbbra is támogatják a mi politi-
kánkat. A baloldal játszmáin egy-
re kevésbé lepődünk meg. Olyan 
íratlan szabályokat szegtek meg az 
elmúlt években, amikre eddig nem 
volt példa. Láthattunk megdöbben-
tő, képviselőkhöz nem méltó meg-
nyilvánulásokat az Országházban. 
De több olyan akciójuk is volt, ami 
– úgy gondolom – visszaélés a vá-
lasztóktól kapott, megelőlegezett 
bizalommal. Egy-egy megrendezett 
videó, épületfoglalás, álhírek gyár-
tása, ezek közül egyik sem szol-
gálja a magyar emberek érdekét, 
különösen egy világjárvány alatt, 
amikor emberi életek forognak 

kockán. Láthattuk azt is, hogy Ma-
gyarország érdekeivel szemben kö-
vetkezetesen a saját politikai céljai-
kat tartották szem előtt, gondoljunk 
csak például a tömeges migrációval 
kapcsolatos nézeteikre. Ezek mind 
azt támasztják alá, hogy egy esetle-
ges politikai fordulat esetén semmi 
jóra nem számíthatunk.
– Ugyanezek a politikusok egyre 
gyakrabban fenyegetik a közigaz-
gatásban dolgozókat. Elképzelhe-
tő egy baloldali bosszúhadjárat?
– Sajnos van tapasztalatunk arról, 
milyen az, amikor nemzeti–kon-
zervatív kormány után baloldali 
vezetés kezébe kerül az irányítás. 
Láthatjuk most is kicsiben azo-
kat a változásokat, azokat a tren-
deket, módszereket, amelyek az 
önkormányzati választás után a 
baloldali irányítású településeken 
történtek.
– Nem tartja aggasztónak, hogy 
az ellenzék már másfél évvel a kö-
vetkező választás előtt polgárhá-
borús hangulatot szít?
– Amikor valaki nem tud igazi al-
ternatívát vagy értelmes jövőképet 
felmutatni a választóknak, mindig 
az indulatok szításához nyúl. Az 
ellenfél démonizálása sok szavaza-
tot képes hozni azoknak, akik erre 
az útra lépnek. Valamivel ki kell 
emelkedniük a szürkeségből, és va-
lódi vízió helyett az indulatok szí-

tásával próbálnak reflektorfénybe 
kerülni. Emlékezzünk Karácsony 
Gergely szavaira, aki még az ör-
döggel is összefogna, hogy legyőz-
ze a Fidesz–KDNP-t. Nem szabad 
belemenni ezekbe a játszmákba. Mi 
arra koncentrálunk, hogy a lehe-
tő legjobb döntéseket hozzuk meg 
Magyarország jövője érdekében.
– A baloldal már többször is nyil-
vánvalóvá tette, hogy a munkaala-
pú társadalom helyett segélyala-
pút alakítana ki. Ez nem teszi 
kiszolgáltatottá az embereket?
– Elég egy pillantást vetni a foglal-
koztatási adatokra, hogy tíz eszten-
dő alatt mennyivel jobbak a muta-
tóink, mint a baloldali kormányok 
idejében. Munkahelyeket teremteni 
és megtartani komoly gazdasági 
felkészülést, tervezést és sok mun-
kát igényel. Nem elég itthon, a nem-
zetközi színtéren is jelen kell lenni. 
Az ellenzék megint csak a régi 
– sokkal egyszerűbb – mintához 
nyúlna. A forrásokat nem további 
fejlődésbe fektetné be, hanem egy-
szerűen kiosztaná. Természetesen 
vannak olyan élethelyzetek, amikor 
a segély típusú juttatások jelentik 
az egyetlen lehetőséget, de ezeket 
nagyon tudatos szociálpolitikai 
szempontok szerint kell megjelölni. 
Hiszen a munkahely hiánya a gaz-
dasági szempontokon felül többek 
közt befolyással van az adott sze-

mély mentális egészségére, a gyer-
mekek szocializációjára is. Egy ön-
magáról gondoskodni tudó család 
sokkal kevésbé sebezhető. Mivel mi 
a családok megerősítésén keresztül 
képzeljük el a társadalom megszi-
lárdítását, azt gondolom, hogy jó 
úton haladunk.
– Mely rétegek lennének a vesz-
tesei ön szerint egy kormányvál-
tásnak?
– A kérdést talán meg is fordíthat-
nám: mely rétegek nem lennének 
egy esetleges kormányváltás vesz-
tesei? Nemigen találunk ilyet. Je-
lenleg olyan nemzetközi nyomás 
nehezül Európára és hazánkra, 
amely alapjaiban képes megváltoz-
tatni nemzetünk jövőjét, karakte-
rét, egyáltalán a létét. Ha nem egy, 
a hazája iránt elkötelezett kormány 
vezeti Magyarországot, és enged 
a sorozatos kényszernek, akkor 
nagyon súlyos problémákkal kell 
majd az országnak szembenéznie. 
És akkor még nem beszéltünk azok-
nak az intézkedéseknek a jövőjéről, 
amelyeket a családok, a magyar em-
berek érdekében hozott a kormány. 
Emlékezzünk például csak 2002-re, 
amikor egy tollvonással semmivé 
lettek a korábbi pozitív döntések, 
helyettük megszorítások következ-
tek, a korábbi hangzatos ígéretek 
pedig valós tettek nélkül feledésbe 
merültek.
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tották. Mit takar ez a poszt, mire
kapott megbízást?

Az Országos Választmány tiszt-
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lasztottak. Semjén Zsolt elnök úr az
Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
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sége tartózkodott, az egy nem szava-
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Gáboradta le.
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rást biztosít azzal a céllal, hogy a fi-
zetési nehézségekkel küzdő
magánszemélyek adóssága szabá-
lyozott keretek között rendeződjön,
fizetőképességük helyreálljon.
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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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Fórum

Fogadj szívedbe egy Kárpát-medencei települést!
A Kárpát-medencén belüli megbékélést szorgalmazó Charta XXI. Egyesület kezdeményezése arra biztat mindenkit, hogy szellemi, lelki hidakat hozzanak létre a 
régióban azáltal, hogy szívükbe fogadnak egy települést. Vallják: Trianon árnyéka ezzel léphető át. Az egyedülálló kezdeményezésről az ötletadó Surján Lászlóval, 
a Kereszténydemokrata Néppárt tiszteletbeli elnökével, az Európai Parlament volt alelnökével beszélgetett a Vasárnap.hu.

– A Minority SafePack 
elgáncsolásával meg-
rendült az európai ki-
sebbségek bizalma a 
többségi társadalommal 
szemben?
– Az Európai Bizottság 
döntése ötvenmillió em-
bert bántott meg, illetve 
tett érdektelenné az euró-
pai politika iránt, holott 
a polgári kezdeményezés 
elfogadásával maguk mel-
lé is állíthatta volna ezt a 
jelentős tömeget. 
A Minority SafePack kisi-
klatása gazemberség volt. 
Korábban nem volt még 
olyan kezdeményezés, 
mely európai parlamenti 
tárgyalása során három-
negyedes támogatást él-
vezett volna, ezt mégis elérte ez a 
kezdeményezés. Még azok az euró-
pai képviselők is támogatták a Mi-
nority Safe Packet, akik a magyar-
országi kormányzattal egyáltalán 
nem szimpatizálnak. Mindannyi-
an felfogták, hogy ez nem magyar 
ügy, ez az európai kisebbségek 
közös ügye! Minden tizedik euró-
pai állampolgár ugyanis kisebbségi 
sorban él, nem kapta meg azt a vé-
delmet, ami a mindenkori többség 
túlkapásai ellen megvédhetné őt. A 
kezdeményezést az Európai Bizott-
ság mégis elutasította, mely úgy 
gondolom, hogy mérhetetlen osto-
baság volt. 
A kisebbségek ügye mindig is egy 
kényes terület, mert számos ország 
érintett, és a többség csak tiszta 
nemzetállamban érezné magát biz-
tonságban. Ami persze képtelenség. 
A félelem pedig megbénít, rosszabb 
esetben gyűlöletet gerjeszt.
A félelmeket fel kéne oldani, mert 
ha a felek gyanakvással néznek egy-
másra, nem tudnak megegyezni. 
A környezetünkben Szlovákia fél, 
hogy déli országrésze újra elszakad-
hat, Románia fél, hogy Észak-Er-
dély, Székelyföld egy adott esetben 
leválasztásra kerülhet. De Kárpát-
alján félnek a magyar emberek is, 
hogy ki akarják irtani őket, ahogy 
azt ukrán szélsőségesek elég konk-
rétan meg is fogalmazták.
Ma még hiányzik az érintett kisebb-
ségek és a többség közötti őszinte, 
kölcsönös előnyöket biztosító meg-
egyezés. Ebből a helyzetből úgy le-
hetett volna kitörni, hogy ha ezeknek 
a belső megegyezéseknek a motorja 
– egy európai keretjellegű kisebbsé-
gi normarendszer bevezetésével – az 

Európai Unió lett volna. Ehelyett a 
problémákat az Európai Bizottság a 
szőnyeg alá söpörte.
Annyit mondhatok, hogy csak ak-
kor lesz biztonságban a kisebbség, 
ha a többség félelem helyett büszke 
lesz arra, hogy az ő területén élnek 
és fejlődnek más nemzetiségek.
– Tavaly év végén indult a „Fo-
gadj szívedbe egy Kárpát-meden-
cei települést” megnevezésű prog-
ramjuk. Miről szól ez pontosan?
– A Kárpát-medencén belüli meg-
békélést szorgalmazó Charta XXI. 
Egyesület kezdeményezése politi-
kától független, civil ügy. Arra biz-
tatja az embereket, hogy szellemi, 
lelki hidakat hozzanak létre ebben a 
régióban azáltal, hogy szívükbe fo-
gadnak egy települést. Mit tudunk 
tenni egyénenként a szétszakított 
nemzetrészek egységéért? Például 
ezt. A régi erdélyi mondás szerint 
– melyet Bethlen Gábornak tulajdo-
nítunk – „Nem mindig lehet meg-
tenni, amit kell, de mindig meg kell 
tenni, amit lehet.” Most ezt lehet, és 
érdemes is.
– Honnan jött a települések örök-
be fogadásának ötlete?
– 2010-ben az Országgyűlés köz-
vetlenül a megalakulása után el-
indított egy szemléletváltást: ne 
gyásznap legyen június 4-e, hanem 
a nemzeti összetartozás napja. Az-
óta az ország sokat tesz ezért, mi 
pedig az egyes emberek számára 
adunk bekapcsolódási lehetőséget.
Szép azt mondani, hogy minden ma-
gyar összetartozik, de mit is jelent 
ez konkrétan, az ember életében? 
Mit jelent azoknak, akiknek nincs 
kapcsolatuk a határon túl élőkkel? 
Fel kellene izzítani az érzelmeket, 

majd érdemes konkrét mederbe te-
relni a jószándékú emberek tetteit 
és kölcsönös, egymás iránti érdek-
lődését. A nemzet szétszakadt, de 
ne keseregjünk ezen, hanem le-
gyünk magunk az élő összekötte-
tés. Így jött létre a Fogadj szívedbe 
egy Kárpát-medencei települést! 
megnevezésű kezdeményezésünk. 
Foglald a szívedbe! Ne elfoglald! 
Ne visszafoglald! Ne hatalomban 
gondolkodj, hanem szeretetben.
Az igazságtalanságot, a fájdalmat 
ne tagadjuk, de keressük a megol-
dást. Mit jelent az, hogy egy terület 
valaha a miénk volt, most meg már 
nem az? Mitől függ, hogy a miénk 
egy terület, ha nem tulajdonról be-
szélünk? Attól miénk, hogy ismer-
jük és szeretjük. Ezt pedig bátran 
megtehetjük, és senki el nem veheti 
tőlünk!
Ha nem csak úgy általában szeretjük 
a határon túl élőket, hanem ezt konk-
retizáljuk egy-egy településre, akkor 
azt és az ott élőket közelebb érezzük 
magunkhoz. Az elszakítottak számá-
ra is fontos, hogy lássák, van, aki fi-
gyel rájuk, akinek fontosak.
– A különböző generációk külön-
bözőképpen tekintenek ma a ha-
táron túli magyarokra?
– Ma már sokan vannak, akik csak 
részlegesen vagy alig ismerik a ma-
gyarok által lakott területeket és 
még kevésbe azokat a részeket, ahol 
már nem élnek, vagy voltaképp 
soha nem éltek magyarok. Hiszen a 
történelmi Magyarország soknem-
zetiségű ország volt, amelyben sok 
évszázadon át békében élt egymás 
mellett a soknyelvű lakosság.
Nemzedékek óta nem tanítják a 
Kárpát-medence földrajzát, tor-

zítottak a történelmi ismereteink, 
keveset tudunk a határon kívüli 
magyar kultúráról, a szomszédok 
kultúrája pedig szinte teljesen is-
meretlen. A hiányzó ismereteket 
pedig önképzéssel is lehet és kell 
pótolni. Az érdeklődőknek azt ja-
vasoljuk, hogy egy-egy települé-
sen keresztül közelítsék meg ezt a 
hatalmas adathalmazt, tudva, hogy 
aki sokat markol, keveset fog.
Ezért felírtuk az összes Kárpát-me-
dencei település nevét a honlapunk-
ra, és javasoljuk az érdeklődőknek, 
hogy válasszanak legalább egy te-
lepülést, és mondják el, hogy miért 
választották azt. Bízunk benne, 
hogy időről-időre emberi kapcso-
latokat létesítenek az ott élőkkel és 
erről beszámolnak, megmutatják az 
ottani helyi, közösségi értékeket. 
Arra is van mód, hogy később a fa-
lura, városra vonatkozó ismereteket 
is feltöltsék. Úgy kell fogalmazni, 
hogy mások is kezdjenek érdeklőd-
ni az adott hely iránt, s az ott élők 
pedig büszkék legyenek saját érté-
keikre.
– Mi alapján választanak az em-
berek „maguknak” települést?
– Egy hónap telt el a honlap elin-
dítása óta, azóta több mint félezer 
ember választott már települést 
magának. Ez még nem nagy szám, 
de bizonyos tendenciák már most 
kirajzolódni látszanak: három vá-
lasztásmód dominál. Az első – ge-
nerációktól függetlenül – a családi 
kötődés. A másik, hogy jártam ott 
és nagyon megszerettem. A harma-
dik pedig – akik a legfontosabbak 
lehetnek a gondolkodásunk átala-
kulása szempontjából – akik nem 
rendelkeznek még kapcsolatokkal, 
de szeretnének többet megtudni az 
ott élőkről.
Az egyik ilyen kedvencem a honla-
pon az alábbi választás: „Amelyik 
települést szerettem volna, az már 
foglalt. Mivel a Vajdaság és Kárpát-
alja van a legrosszabb helyzetben, 
Kárpátaljáról választottam találom-
ra egy községet. Nem jártam ott, és 
mivel idős vagyok, lehet, hogy már 
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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.
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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.
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Fórum
soha nem is fogok, de imádkozni 
fogok értük, mert azt megtehetem! 
Példamutató ez az újabb nemzedé-
kek számára is.
– Ezek  szerint egy települést 
egyetlen ember választhat?
– Igen, jelenleg egy települést csak 
egy ember fogadhat a szívébe. Ezt 
azért alakítottuk ki így, mert vannak 
olyan települések, melyeket tömegek 
akarnának választani – mint példá-
ul Csíksomlyót – de a legfontosabb 
az lenne, hogy minél több település-
sel alakuljanak ki virtuális és majd 
valós kapcsolatok. A honlapon idő-
vel ezen változtatni fogunk, később 
majd többen is választhatják ugyan-
azt a települést.
A honlap persze időről időre frissül. 
Nagy változás lesz, amikor a környe-
ző népek anyanyelvén is elérhetővé 
tesszük. Válasszanak ők is telepü-
lést, mert a Kárpát-medence az övék 
is! Ahogy az egyik kedvenc mondá-
som tartja: Trianonban nem csak mi 
vesztettük el a Tátrát, a szlovákok is 
elvesztették a Balatont!
Vannak – igaz, nem túl sokan –, akik 
nem magyarok, de a Kárpát-me-
dence egységét fontosnak tartják. 
Ismerek egy olyan román embert, 
akinek vannak magyar felmenői is, 
de román öntudatú – ennek ellenére 
felvette a magyar állampolgárságot, 
holott abból semmi haszna nem szár-
mazik. Az összetartozásunkat akar-
ta kifejezni, és a miniszterelnökünk 
iránti nagyrabecsülés is vezette.
Tehát a nem magyar anyanyelvűek-
nek is szeretnénk adni egy csatornát, 
hogy közeledjünk egymáshoz. Ösz-
szetartozunk, érdekeinket csak kö-
zösen tudjuk megvédeni, erről szól 
a V4-ek is. Jelenleg a legrosszabb a 
politikai viszonyunk a románokkal, 
de az európai csatatéren nem egyszer 
egy táborban találjuk magunkat ve-
lük és együtt harcolunk.
Egy adott helyet többen is szerethe-
tünk – magyarok, szlovákok, szer-
bek, románok – és ez így van rend-
jén. Egy román írótól származik az a 
gondolat, hogy „miért zavarna engem 
az, hogy Erdélyt a magyarok is sze-
retik?” A szeretetünk közös tárgyát 
fogja kifejezni a honlapunk, amikor 
több nyelvű lesz.
Most azonban a legfontosabb a magyar 
nemzet egységének a tudatosítása. Ez 
az, amivel átléphetünk Trianon árnyé-
kán. Ez az, amivel a megmaradást szol-
gálhatjuk. Az ott létrejövő kapcsolatban 
a legfontosabb a szeretet. A félelemtől a 
megismerésen át el kell jutnunk a szere-
tethez. Bízunk benne, hogy ez a honlap 
is segít abban, hogy összekösse az em-
bereket, hogy tudjunk egymás szemébe 
nézni, és elmondani azt, hogy jó, hogy 
vagy és jó, hogy ismerlek!

Fogadjon Ön is szívébe egy olyan 
Kárpát-medencei települést, amit 
még senki sem választott! 
http://fogadjszivedbe.chartaxxi.eu/

„A magyar vidék a magyar jövő letéteményese”
Gaal Gergely miniszteri biztos: Idén is a vidéki élet 

minőségének javítása áll a támogatások középpontjában.

A cél továbbra is a vidéki Magyaror-
szág fejlesztése, a vidéken élő embe-
rek életkörülményeinek, boldogulási 
lehetőségeinek javítása. A település-
fejlesztés minden korszakban nemes 
feladat, amiről a világjárvány idején 
sem feledkezhetünk meg – nyilat-
kozta a Vasárnap.hu-nak adott inter-
jújában az új miniszteri biztos. Gaal 
Gergely hozzátette: a 2021-es költség-
vetés éppen ennek szellemében biz-
tosít a korábbi évekénél is jelentősen 
nagyobb hazai forrást a kistelepülések 
számára.
– Talán a leghosszabb titulus az 
Öné az országban: év végén nevez-
te ki Gulyás Gergely helyi szintű 
és hazai forrásból megvalósuló te-
lepülésfejlesztési programok össze-
hangolásáért és népszerűsítéséért 
felelős miniszteri biztossá. Egye-
bek mellett feladata lesz a telepü-
lésfejlesztési igények felmérése is. 
Hogyan áll neki ennek a komoly 
feladatnak?
– A magyar vidék nem kis részben a 
magyar jövő letéteményese. Komoly 
történelmi előzményei vannak, hogy 
a magyarságot sokszor a vidéki ma-
gyar emberek életösztöne, tehetsége, 
szorgalma őrizte meg a legnehezebb 
időkben is. A kormány fontos fela-
data, hogy mindenki számára bizto-
sítsa a 21. századi életkörülményeket 
és boldogulási lehetőségeket. Ehhez 
elengedhetetlen, hogy felkaroljuk a 
legkisebb településeken élők igényeit 
is. Gyopáros Alpár, a modern telepü-
lések fejlesztéséért felelős kormány-
biztos a 2018-as kormányalakítás óta 
irányítja a Miniszterelnökség telepü-
lésfejlesztési programjait. De vannak 
ilyen programok az Agrárminisztéri-
um, a Belügyminisztérium köteléké-
ben, továbbá az európai uniós forrá-
sok között is.
Feladatom leginkább a programokban 
érintett településeken történő szemé-
lyes jelenlét, az igények megismeré-
se, és azok beillesztése a fejlesztési 
programok valamelyikébe, valamint 
annak biztosítása, hogy minden prob-
léma helyet kapjon valamelyik támo-
gatási rendszeren belül, de ne legye-
nek átfedések.
Valóban komoly feladatról van szó, 
hiszen – ha csupán a Magyar Falu 
Programba tartozó, ötezer fős lélek-
számnál kisebb településeket tekint-
jük – több ezer hazai falu és város 
érintett. Az Orbán Viktor miniszter-
elnök által elindított program kifeje-
zetten a helyi, kistelepülési igényekre 
kínál megoldást, azaz a magyar fal-
vak szükségletei hívták életre; mond-
hatjuk, hogy a magyar vidék írta.

– Mi az irányadó elv 
a fejlesztések során?
– Az elmúlt évhez ha-
sonlóan idén is a vidé-
ki élet minőségének 
javítása áll a támo-
gatások középpont-
jában. A programban 
magánszemélyek , 
önkormányzatok, ön-
kormányzati társulá-
sok, egyházközségek, 
iskolafenntartók, civil 
szervezetek és a ha-
zai, állami mellékút-
hálózat fejlesztéséért 
és karbantartásáért 
felelős állami cégek vehetnek részt.
A vidéki családalapítást és otthon- 
teremtést segíti a falusi csok program, 
ennek keretében már több mint 16 
ezer család igényelt vissza nem térí-
tendő támogatást közel 88 milliárd 
forint értékben.
A falusi útalap a rossz állapotú, akár 
évtizedek óta elhanyagolt mellékutak 
felújítására ad lehetőséget, erre két 
év alatt eddig 122 milliárd forintot 
biztosított a kormány, amelyből 1300 
kilométer út újult meg. A civil szer-
vezetek munkáját segítő pályázatokon 
a kifizetett támogatások összege több 
mint 130 milliárd forint, és több mint 
12 ezer pályázat nyert.
– Milyen programok indulnak eb-
ben az évben, mire lehet pályázni?
– A cél továbbra is a vidéki Magyaror-
szág fejlesztése, a vidéken élő embe-
rek életkörülményeinek, boldogulási 
lehetőségeinek javítása. A település-
fejlesztés minden korszakban nemes 
feladat, amiről a világjárvány idején 
sem feledkezhetünk meg. A 2021-es 
költségvetés ezért a korábbi évekénél 
is jelentősen nagyobb hazai forrást 
nyújt a kistelepülések számára. A 
korábbi pályázati lehetőségek meg-
maradnak, az eddigieknél is nagyobb 
keretösszegekkel. Folytatódik a falusi 
csok, a mellékutak felújítása, támoga-
tást kapnak a civil szervezetek is. Idén 
a Magyar Falu Program egyik új ele-
me a falusi kisboltok támogatása.
– A KDNP Pest megyei szervezeté-
nek elnöke is egyben. Marad ideje 
erre a tisztségre is?
– A Kereszténydemokrata Néppárt-
ban az elmúlt másfél évtized alatt 
újabb és újabb, egyre komolyabb fel-
adatokkal bízott meg a tagság, ame-
lyek kapcsán lehetőséget kaptam a 
kereszténydemokrata politikai közös-
ségért végzett munkára. A legutóbbi, 
2018-19-es tisztújítások óta a Pest me-
gyei szervezet elnökeként és az Or-
szágos Választmány titkáraként meg-

tisztelő számomra, hogy e választott 
tisztségek mellett miniszteri biztos-
ként hozzájárulhatok a kormányzat 
nemzetépítő munkájához is.
– Milyen célokat tűzött ki maga elé 
2021-re mint miniszteri biztos és 
mint kereszténydemokrata politi-
kus?
– Meggyőződésem, hogy keresz-
ténység nélkül sem hazánknak, sem 
Európának nincs jövője. Nekünk, 
kereszténydemokratáknak nagy fela-
datunk, hogy megőrizzük nemzetünk 
karakterét, hitünket, ősi értékeinket. 
Ma éppen ezek állnak támadás alatt: 
vannak, akik megkérdőjelezik a ha-
gyományos értelemben vett család és 
a nemzet létjogosultságát.
A kereszténydemokrata politikusok-
nak óriási felelősségük van abban, 
hogy hitelesen, személyükben is meg-
jelenítsék azt, hogy ezek az értékek 
ma is időszerűek.
Gyorsan változó világunkban nagyon 
nagy szükség van a stabil igazodási 
pontokra. Ezt a saját politikai közössé-
günkben és a kormányzati munkában 
is egyaránt képviselnünk kell. Varga 
László, a 20. század legendás keresz-
ténydemokrata politikusa így fogal-
mazott: „a kereszténydemokrácia al-
kalmas arra, hogy a 21. század vezető 
eszméje legyen”. Ez akkor valósulhat 
meg, ha van közös jövőképünk, ha fel-
adatainkat illő alázattal és hazaszere-
tettel végezzük, ha komolyan vesszük 
nagy múltú politikai közösségünk 
küldetését, és megbecsüljük minden 
tagját. Nagyon sok múlik a jövőre 
esedékes országgyűlési választások 
eredményén, rendkívül fontos, hogy 
a Fidesz–KDNP-pártszövetség foly-
tathassa a megkezdett nemzetépítő 
munkát. Ehhez szeretnék hozzájárul-
ni magam is.



HAZÁNK
10 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

Fórum

175 éve született Giesswein Sándor, 
a modern magyar kereszténydemokrácia előfutára 

Az évfordulón a magyar keresztény-
szociális mozgalom meghatározó te-
oretikusára, a keresztényszocialista 
egyesületek első megszervezőjére 
emlékezünk. Giesswein politikai 
gondolkodásában a kereszténység 
és szociális igazságosság összekap-
csolása méltán tette őt a keresztény-
demokrácia előfutárává. Giesswein 
eszméi saját korukban nem tudtak 
megvalósulni, de ezeket elevenítette 
fel a Demokrata Néppárt 1947-ben, 
amikor Barankovics István  győri 
beszédében Giesswein Sándort ne-
vezte meg pártja előfutárának. 

1856. február 4-én született Ta-
tán. Az elődök valószínűleg Mária 
Terézia telepítési politikája során 
kerültek Elzászból Magyarország-
ra. Édesapja gazdatiszt volt az  
Esterházyak tatai birtokán, édesany-
ja, Echardt Erzsébet bécsi családból 
származott. Középiskolás tanulmá-
nyait Tatán, a kegyesrendiek algim-
náziumában kezdte meg, melyet a 
bencések győri főgimnáziumában 
fejezett be. A teológiát Bécsben, 
a Pazmaneumon és Budapesten, 
a központi papnevelőben végez-
te. 1878. július 9-én Győrött pappá 
szentelték, majd 1880-ban teológia 
doktorátust szerzett Kismartonban.

1881-től a győri tanítóképzőben 
természettudomány, mértan és né-
met kurzusokat tanított. Aktív köz-
életi és egyházi tevékenysége révén 
1883-ban papi szertartó, 1885-ben 
szentszéki jegyző, 1892-ben papi 
titkár és szentszéki ülnök, 1897-ben 
pedig győri kanonok lett. 1895-től 
Győr szabad királyi város törvény-
hatósági bizottságának a tagja.

Reagálva az egyre nagyobb tár-
sadalmi válságot okozó szociális 
kérdésre és a baloldali ideológiák 
magyarországi térnyerésére, 1897-
ben Győrött megalapította az első 
magyarországi keresztény munkás-
egyesületet. Az 1897-ben összeült 
katolikus autonómiai kongresszuson 
a győri egyházmegye választott kép-
viselője, továbbá a kongresszus egy-
házi jegyzője volt. 1902-ben apát, 
1909-ben pápai prelátus lett.

Az egyházi vonal mellett életét a 
politikában való részvétel is megha-
tározta, 1905-ben a magyaróvári ke-
rület országgyűlési képviselője lett a 
Katolikus Néppárt színeiben. 1910-
től, kilépve a néppártból, a politi-
zálást az Országos Keresztényszo-
cialista Pártban folytatta, melyben 
társelnöki pozíciót töltött be. Halá-
láig, közel húsz éven át képviselte 
választóit az országgyűlésben olyan 
színtereken, mint a szociálpolitika, 
a külügy és a közoktatásügy, továb-
bá a földbirtokreform és a katoli-

kus autonómia szószólója volt. Egy 
évig, 1901-ben, a Dunántúli Hírlap 
főszerkesztője is volt.

Számos európai országban meg-
fordult, tanulmányi utazásokat tett 
Francia-, Német- és Olaszországban, 
továbbá Romániában, Angliában, 
Belgiumban, Svájcban és a Szent-
földön. 22 éves korára Giesswein 
már nyolc nyelvet ismert. A magyar 
és német mellett beszélte a latin, gö-
rög, angol, francia, spanyol, olasz és 
eszperantó nyelveket. Nagy irodalmi 
tevékenységet fejtett ki, az egyházi 
irodalmon túl különösen beható-
an foglalkozott a nyelvészettel, az 
egyiptológiával és az asszirológiával. 
Munkái nem csak magyar, hanem né-
met, francia, latin és eszperantó nyel-
ven is megjelentek. 1911-ben a Ma-
gyar Országos Eszperantó Egyesület 
elnökévé választotta, ezt a tisztségét 
haláláig töltötte be. A Nemzetközi 
Katolikus Eszperantista Unióveze-
tőség tagja is volt. Több eszperantó 
nyelvű prédikációt és szentmisét tar-
tott, annak ellenére, hogy az eszpe-
rantó csak a második vatikáni zsinat 
után lett elfogadott liturgikus nyelv. 
Ilyen misékre és prédikációkra nem-
zetközi találkozók alkalmával került 
sor. 1923-ban megalapította az Esz-
perantisták Nemzetközi Békeligáját, 
itt haláláig elnökölt.

Az első világháború éveiben a 
háborúellenes mozgalmak egyik ve-
zéralakja, 1915-ben tagja lett a ber-
ni székhelyű, pacifista Tartós Béke 
Központi Szervezete végrehajtó bi-
zottságának, majd 1918-ban a fris-
sen megalakult Nemzeti Tanácsnak. 
1919-ben felszólalt a fehérterror el-
len, ezért a korabeli politikai elit ki-
szorította a közéletből. 1923-ban az 
ellenzéki táborhoz tartozó, keresz-

tényszocialista elveket valló Reform- 
párt elnöke lett.

Közéleti szereplésének sokrétűsé-
gét mutatja, hogy szinte valameny-
nyi mérvadó katolikus társadalmi 
szervezetnek, humanitárius, kultu-
rális-tudományos egyesületnek és 
intézménynek tagja vagy vezetője 
volt. 1903-ban Magyarországon is 
megindult a keresztényszocialista 
mozgalom, mely fő szervezetének, 
a Keresztény Szociális Egyesüle-
tek Országos Szövetségének elnö-
kévé Giessweint választották, aki 
a szervezet 1919-es feloszlatásig a 
pozíciót megszakítás nélkül viselte. 
Társadalomtudományi munkásságá-
nak elismeréséül Giessweint 1903 
májusában a Szent István Társulat 
alelnökévé választották, emellett 
azonban rendszeres vendég volt a 
Társadalomtudományi Társaság 
vitáin is. 1915-ben elnöke lett a 
Szent István Akadémiának. Továb-
bá vezetőségi tagja volt a Feminis-
ták Egyesületének, a La Fontaine 
Irodalmi Társaságnak, a Magyar 
Külügyi Társaságnak, a Magyar–
Lengyel Kereskedelmi Kamarának, 
a Szegénygondozó Egyesületnek, 
a Magyar Goethe Társaságnak, a 
Katholikus Tanítók Egyesületének, 
a Magyar Jogász Egyesületnek és 
1914-től a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagozatának.

Giesswein Sándor személyiségé-
ben szerencsésen ötvöződött a tu-
dósi, a politikusi és a lelkipásztori 
alkat. Világnézete egyszerre volt 
koridegen és korfölötti, egyszerre 
vallotta a modern eszméket, az örök 
emberi értékeket, ugyanakkor nem 
volt hajlandó engedni az erkölcsös 
politizálásból, illetve elveiből sem. 
Tudósként is maradandót alkotott a 

szentíráskutatás, az orientalisztika, 
a szociológia és a nyelvtudomány 
területein. Munkássága a középkori 
skolasztikus szemlélet modern foly-
tatása volt, példaképeit is e korszak-
ból választotta: Szent Anzelmet és 
Szent Tamást.

Giesswein azonban nem „elé-
gedett meg” a tudósi és a közéleti 
szereppel, a keresztény politikusi 
szerepet is magára vállalta. Már az 
1880-as években felismerte, hogy a 
nép szociális problémái kulcskérdés 
kell, hogy legyen az egyház szá-
mára, ezért 1898-ban megalapítot-
ta a Rerum Novarum tanaira épülő 
Győri és Győrvidéki Keresztény 
Munkásegyesületet. 1903-ban már 
a Budapesti Keresztény Munkáse-
gyesület vezetője, mely szervezet 
az országosra duzzadó mozgalom 
koordinációs bázisát adta. 1905-ben 
a Katolikus Néppárt országgyűlési 
képviselője lett, így elérhetővé vált 
a keresztényszocialista tanok meg-
ismertetése szélesebb fórumokon 
is. Hosszú vívódás előzte meg az 
aktív politikusi szerep felvállalását, 
azonban a Néppárt programjában az 
egyházpolitikai reform kiemelt he-
lyen szerepelt, így Giesswein azono-
sulni tudott vele. 1910-re be kellett 
látnia, hogy a Néppárton keresztül 
nem tudja elképzeléseit végigvinni a 
korabeli elit és politikai körök, vala-
mint egyes egyházi körök ellenállá-
sa miatt, ezért kilépett a Néppártból 
és csatlakozott az Országos Keresz-
tényszocialista Párthoz, melynek 
ügyvezető elnöke lett. Pártja támo-
gatta az általános választójog meg-
adását is.

A világháború éveiben pacifista 
és demokratikus nézeteket vallott, s 
egyben ellenállt a korszak mindkét 
totalitárius törekvésének, a baloldali 
proletárdiktatúrának és a jobbolda-
li nacionalizmusnak egyaránt, mint 
ahogy a háború után képviselőként 
a numerus clausus megszavazása el-
len is síkra szállt.

„1923-ban a Giesswein temetési 
szertartását végző Mihályfi Ákos, 
cisztercita szerzetes, teológiai tanár 
ezért állapíthatta meg: nagy embert 
temetett, mivel temetésen soha nem 
látott ennyi meghatódott arcú kisem-
bert. Giesswein nagyságáról semmi 
sem mondhat ennél többet…” – írta 
róla Petrás Éva, a Barankovics Ala-
pítvány Kereszténydemokrácia Tu-
dásbázisában olvasható életrajzban.

Az évforduló tiszteletére készített 
cikksorozatban a Barankovics.hu 
honlapon Giesswein Sándor mun-
kásságának egy-egy meghatározó 
területéről közölnek majd írásokat.
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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: 
Vihar Pusztaszabolcson

Lemondott Pusztaszabolcs alpolgár-
mestere, miután országos felháboro-
dást váltott ki Szűz Máriát gyalázó 
kijelentésével. Tette ezt azután, hogy 
politikai szövetségeseivel a választá-
sokra olyan kampányfotót készítettek, 
amelynek hátterében két templom is 
látszik. Igaz, hátat fordítottak mind-
kettőnek…

Hogy mit mondott Csiki Szilárd, 
nem akarom ismételni, a kíváncsiak 
könnyen megtalálják. Terjeszteni nem 
érdemes. Figyelemre és elemzésre 
méltó azonban az alpolgármesternek 
az üggyel kapcsolatos két megnyil-
vánulása. Az első még védekező ál-
lásból: „Úgy gondolom, amíg engem 
nem zavar más vallásossága, addig 
mást ne zavarjon az én ateizmusom.”

Engem történetesen nem zavar 
Csiki úr ateizmusa. Persze őszintén 
csodálom az ateisták naivitását, akik 
a világmindenséget puszta véletlenek 
játékából összeállt valaminek tartják, 
és nagyon sajnálom a halni készülő 
ateistákat, akik nem látnak maguk 
előtt már semmit. Minket, hiszen 
alighanem a keresztények nevében 
mondhatom, az zavar, hogy a kije-
lentése otrombaság, mások vallásos 
érzelmeinek semmibe vétele. Ami 
sajnos gyakori jelenség korunkban. 
Vihart kavaró szavaiból egyébként 
kitűnt, hogy halovány fogalma sincs 
arról a korról, amelyben Jézus élt és 
arról a társadalomról sem, ami Mári-
át körülvette. 

A lemondás bejelentése egészen 
elképesztően szemtelen. Sértett üldö-
zöttet játszik. 

„Tisztelt Pusztaszabolcsiak! Mér-
legelve az összes körülményt, az el-
múlt napok eseményei után arra ju-
tottam, hogy lemondok városvezetői 
pozíciómról, ezt a tegnapi napon a 
polgármester asszonnyal közöltem is. 
A támadások engem nem törtek meg, 
ám a családom nyugalma mindennél 
fontosabb, őket nem hagyom bántani. 
Azoknak pedig, akik az elmúlt napok-
ban szinte egy emberként, bármilyen 
formában támogatásukat fejezték ki, 
köszönöm megértésüket és bizalmu-
kat! Engem eddig az vezérelt, hogy a 
városért dolgozzak, de helyi szintre is 
elért a politika mocska, amihez nem 
vagyok hajlandó asszisztálni. Váro-
sunk vezetésének sok sikert kívánok a 
munkájukhoz, ezen ellenséges környe-
zet körülményei között is.”

Mielőtt éles szavakkal elítélném ezt 
a nyilatkozatot, kell tennem egy kité-
rőt. Jelenleg Csiki úr Facebook-oldalát 

meg lehet találni, de az egész botrány-
nak nincs nyoma. Nem tudom tehát 
ellenőrizni, hogy Csiki elítélése során 
milyen hangot ütöttek meg kritikusai. 
Könnyen lehet, hogy volt közöttük na-
gyon durva. A jobboldalhoz tartozók 
nagyon sokszor megtapasztalták ezt, 
de azt is el kell ismerni, hogy ezen az 
oldalon is vannak, akik nagyon-na-
gyon durvák. Nem szabad átvenni 
ellenfeleink stílusát, nem szabad utat 
engedni indulatainknak, és úgy kelle-
ne fogalmaznunk, hogy megnyerjük 
azokat, akik a másik oldalon állnak. 
Sokan inkább az agyagba döngölést 
választják, de fontolják meg, hogy et-
től nem nő, sőt inkább csökken a sza-
vazótáborunk. 

Azt azonban meg kell kérdezni Csi-
ki volt alpolgármestertől, hogy meny-
nyiben illett bele a városért való mun-
kájába az, hogy Szűz Máriát megesett 
lánynak állította be? Mi lett ettől jobb 

Pusztaszabolcson? És azt is jó lenne 
kifejtenie, hogy ha durva kijelentései 
miatt kritikát kap, az menyiben jelenti 
a politika mocskát? Nem akkor fet-
rengett be ebbe a mocsokba, amikor 
a kifogásolt mondatokat leírta? Ebből 
még ki sem mosakodva nem állhat fel 
valami erkölcsi dobogóra, ha kapott 
is kemény és általam is elítélendő be-
jegyzéseket. 

Egy dolog azonban szokatlan: a 
lemondás. A nyilvánossággal közölt 
indok nem indok, hanem egyfajta po-
litikai üzenet, hárítás. Nem érdemes 
találgatni, ha valaminek az elfedé-
sét szolgálta ezzel, az úgy is kiderül. 
Aligha hiszem, hogy egy új politikai 
kultúra első fecskéje lenne ez a balol-
dalon, bár örömmel üdvözölném, ha 
az volna.

A történetben az a jó, hogy vihart 
kavart. Ha Csibi valamelyik elődje 
negyven évvel ezelőtt városi tanács-
titkárként mondott volna valami ha-
sonlót, a megbántott keresztények 
meg sem mukkantak volna. A kata-
komba-szemlélet ma is kísért. Ki kell 
jönni belőle, és nyíltan ki kell állni 
értékeink és jogaink mellett. Ha a 
vallásgyalázás egyesek szemében 
ma már érték is, világossá kell tenni, 
hogy ezt egy egészséges társadalom 
a maga hívő vagy kereső vagy épp 
hitetlen, de kulturált tagjaival együtt 
kiveti magából. Ahogy a pusztasza-
bolcsiak tették.

A szerző a KDNP 
tiszteletbeli elnöke

Pálmai Tamás:
Alagút és fény

Barátommal beszéltem minap. Amióta 
vírus van, csak „nyugdíjas munkahe-
lyére” sétál át naponta, emberrel – a csa-
ládján kívül – nem találkozik. Szigorú 
szabály-követésének, óvatosságának 
hála eddig megúszta a bajt és most már 
reménykedünk, hogy az oltásig is elju-
tunk malőr nélkül. Egy dolog azonban 
megdöbbentett abból, amit mondott: 
„Komám, lassan keresnem kell a szava-
kat, ha ez így megy, elfelejtek beszélni.” 
Kicsit gondolkodva rájöttem, hogy igaza 
van. Bár nejemmel orvosként dolgozunk, 
s így nap mint nap sok emberrel beszé-
lünk, mégis, mi is lassan belefásulunk 
ebbe az elzártságba, hisz munka után 
magunkra csukjuk az ajtót és ezzel vége 
a társadalmi életnek. Egyszóval nagyon 
hiányoznak a barátok, a rendezvények. 
Épp a héten kellet volna levonnunk a ja-
nuár 30-i KÉSZ Bál tanulságait…

Van azonban vigasztaló is ebben a 
cudar 2020-21-ben, mely olyan, mint-
ha egy sötét alagútja volna életünknek. 
Van, mert talán már sejlik a végén a 
fény, hisz épp ma, e cikk írásának nap-

ján értesítettek, hogy elkezdhetjük Bé-
késen is az oltást. A közvetlenül 1922 
után születettekkel indítottuk az akciót, 
és kivétel nélkül mindenki repesve örült 
a jó hírnek, élén az örök fiatal, 92 esz-
tendős kedves hölgybetegemmel. Vi-
gasztaló a helyzet azért is, mert hála a 
kormány előrelátásának elkerültük azt 
a helyzetet, amiben most – a karácsony 
és szilveszteri nyitás miatt – Portugália 
van, ahol tombol a járvány, és a men-
tőautók sorban állnak a kórházak előtt 
és várják, hogy felszabaduljon egy ágy, 
hová a betegüket letehetik egy olyan 
ember helyére, aki már meggyógyult 
vagy épp elhunyt. Jó az is, hogy a már 
tudományos folyóiratokban is vissza-
igazolták az orosz „Szputnyik” 92%-os 
hatékonyságát és már meg is érkezett 
belőle az első szállítmány.

Kis csodák is vidámítják napjainkat, 
hisz’ a sport által Békéshez is kötődő 
Aradszki András KDNP-s országgyű-
lési képviselő 50 nap intenzív osztályos 
lélegeztetés után felébredt és gyógyul. 
És üzen az ágyáról, ahol most tanul for-
dulni jobbra-balra, lélegezni, és remény-
kedik, hogy egyszer majd ülni, állni és 
járni is tud majd. Üzeni: „Mindenki ol-
tassa be magát, és tartsa be a szabályo-
kat, mert ez a vírus az ember háta mögé 
megy, és egyszerűen leüti, mint egy ban-
dita!” Gyógyulását három dolognak tu-
lajdonítja: az orvosi hozzáértésnek, a jó 
fizikai állapotának, s a rengeteg együtt-
érzésnek, az imaláncnak, amit érte 
szervezett családja, barátai. „A Jóisten 
szeretete és kegyelme kellett ahhoz, 
hogy el tudjuk kerülni a legrosszab-
bat, éreztem az emberek segítő erejét. 
Felfoghatatlan, hogy mennyi jókíván-
ságot, szeretetet kaptam. Megváltozott 
az életszemléletem: türelmesebb leszek, 
ha kimegyek innen. Erre tanítanak 
az ilyen súlyos helyzetek.”  Optimista 
Guller Zoltán nyilatkozata is, aki a már 
emlegetett „majd a kanyarban előzünk” 
szlogent emlegetve beszélt a turizmus-
ban dolgozók rettenetes évéről, de kitar-
tásáról és elszántságáról is. Alig várják 
a startot, hogy újraépíthessék magukat 
és hozzák az annyira kellő jövedelmet 

a nemzetgazdaság számára. E szép, jö-
vőt építendő dolgok mellett figyelnünk 
kell azonban a szennyvíz-mintákra, 
tartanunk kell magunkat – ha még oly 
keserves is – a szigorú közegészségügyi 
szabályokhoz, hogy a harmadik hullá-
mot, a mutánsok dühöngését elkerüljük.

És tanítsuk meg fiataljainknak, hogy 
soha nem törhetünk politikai babérok 
felé nemzetünk kárára, mint teszi azt a 
mai ellenzék, Istent, embert nem kímél-
ve, bajos helyzetünkkel visszaélve. S 
mint teszik az eddig büntetlen vírus- és 
oltástagadók is. De mutassuk meg nekik 
a jót is: a székely indíttatású, anyaor-
szági segítséggel elért európai aláírás-
gyűjtés sikerét, a frissen jelölt magyar 
prefektusok, alprefektusok hordozta 
reménységet Erdélyben.

Gyűrjük fel a karunkon az inget: 
előbb oltásra, majd munkára! Tavasz 
jön és fény!

A szerző a KDNP Országos 
Elnökségének tagja, Békés város volt 

alpolgármestere

Egy „toleráns ateista” vicceskedése
Csiki Szilárd nemrégiben egy Facebook-oldalon adott hangot istentagadó 
nézeteinek, amikor egy Szűz Máriát gyalázó grafikához fűzött hozzászó-
lást. A gúny tárgyává tett fotón a gyermek Jézust kezében tartó Szent Szűz 
képe látható, mellé pedig egy, az alakjukat formázó gumióvszert illesztettek. 
A blaszfém tartalom mellé az alpolgármester a következőket írta: „Ez kellett 
volna anno Máriának, és akkor nem kellett volna kitalálni egy egész »vallást« 
egy félre… miatt.”

Az írások a megújult mkdsz.hu 
oldalon jelentek meg.
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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.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
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Alapszabály 65.§. 2. pontja alapján
megbízott az ügyvezetői feladatok
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Az Open Doors USA szokásos éves riportja ismét lesújtó 
képet fest a keresztényüldözés mértékéről a világban – ol-
vashatjuk Harrach Péternek, a Magyar Kereszténydemokrata 
Szövetség elnökének posztjában.

Naponta 13 keresztényt 
gyilkolnak meg 

hite miatt 

Értékteremtő munka a gazdagréti 
egyházközségben 

„Felgyorsult vi-
lágunkban nagy 
szükség mutatko-
zik arra az érték-
teremtő munkára, 
melyet az egy-
házak végeznek. 
Ékes példa erre a 
Gazdagréti Szent 
Angyalok Plébá-
nia, ahol Károly 
atya évek óta oda-
adó munkájával 
segíti az újbudai 
embereket. Biz-
tos vagyok benne, 
hogy a felújított 
plébánia, a mel-
lette hamarosan 
elkészülő tanuszo-
dával együtt igazi, 
pezsgő közösségi 
tere lesz Gazdag-
rétnek!” – olvas-
hatjuk Simicskó 
Istvánnak, Újbu-
da országgyűlési 
képviselőjének, a 
KDNP frakcióve-
zetőjének Face-
book-bejegyzésé-
ben.

„Ma van a magyarországi né-
metek elhurcolásának és elűze- 
tésének emléknapja” – írta ja-
nuár 19-ei Facebook-bejegyzé-
sében Semjén Zsolt miniszter-
elnök-helyettes. „75 évvel eze- 
lőtt ezen a napon indult az 
első vonatszerelvény, amely az  
elüldözött német honfitársain-
kat szállította el az ország terü-
letéről. Mintegy 200 ezer sváb 
honfitársunk – a hazai németség 
közel fele – vált elűzötté. A sváb 
kitelepítés az egész nemzet pó-
tolhatatlan vesztesége!” – fogal-
mazott a Kereszténydemokrata 
Néppárt elnöke.

A németek 
kitelepítése 

pótolhatatlan 
veszteség a 

nemzet számára

Válogatás KDNP-s 
politikusok 

közösségimédia-
bejegyzéseiből


