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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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védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

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 –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET · A KERESZTÉNYDEMOKRATÁK LAPJA · 2021. MÁRCIUS

Megerősíteni magunkat nemzeti 
büszkeségünkben: ez a feladatunk 

– Mi az 1848-as forradalom és sza-
badságharc üzenete ma számunkra?
– Kettős üzenete van 1848-nak, 
éppen úgy, mint Szent István ál-
lamalapításának és 1956-nak is. 
Szent István esetében ez a keresz-
tény Európához való csatlakozás 
és a szuverén magyar állam meg-
teremtése volt, 1848-ban „haza és 
haladás”-nak nevezték, 1956-ban 
pedig a nemzeti függetlenség, hogy 
menjenek ki a megszálló szovjet 
csapatok és jöjjön létre a szabad 
Magyarország. Most a legfontosabb 
feladatunk, hogy megerősítsük ma-
gunkat nemzeti büszkeségünkben, 
s védjük meg szuverenitásunkat és 
keresztény civilizációnkat akár az 
iszlám invázióval, akár a brüsszeli 
birodalmi törekvésekkel szemben.
– Brüsszel lenne az új Bécs?
– Lehet persze párhuzamot látni, de 
Bécs vonatkozásában látni kell egy 
ívet: reformkor, az 1848-as forradalom 
és szabadságharc, a rezisztencia és az 
1867-es kiegyezés. Szerintem az Oszt-
rák–Magyar Monarchia összehason-
líthatatlanul szervesebb egység volt, 
mint ma az Európai Unió. Gondoljunk 
Közép-Európa közös mentalitására! 
Egy horvát vagy cseh emberrel félsza-
vakból értjük egymást, de ez nem igaz 
egy svéd vagy egy belga esetében. Az 
Osztrák–Magyar Monarchia idején 
lényegesen jobban akceptálták a tör-
ténelmi örökségünket, mint ma az az 
Európai Unió, amelyik egy tőlünk ide-
gen, uniformizált ideológiát akar ránk 
kényszeríteni.
– Idén elmaradnak a központi 
megemlékezések. Lehet így méltó-
an ünnepelni?

– Most a legfontosabb az emberi éle-
tek megmentése, és ennek minden 
mást alá kell rendelni, így az ünne-
pi rendezvények megtartását is. Az 
állampolgárok sem ünnepelhetik 
szélesebb körben például a szüle-
tésnapokat mostanában, és ezúttal a 
nemzeti ünnepet sem tudjuk a szo-
kott módon megtartani, de ez senkit 
nem akadályoz meg abban, hogy a 
szívében ünnepeljen.
– Örömteli hír, hogy összegyűltek 
az aláírások a Székely Nemzeti 
Tanács kezdeményezése mellett, 

de tudva, hogy miként söpörték le 
az asztalról a Minority SafePack 
ügyét, van értelmük ezeknek az 
erőfeszítéseknek?
– Persze hogy van értelmük. Egy-
részt soha nem szabad feladni, más-
részt pedig jó, ha szokják a témát 
Brüsszelben. Botrány, ami a Mi-
nority SafePack esetében történt. 
Věra Jourová cinikus nyilatkozatai 
és a bizottság állásfoglalása után 
nyilvánvalóan illúzió azt gondolni, 
hogy a határon túli magyar nem-
zetrészek problémáit Brüsszelből 

fogják megoldani. Számukra az a 
legfontosabb, hogy az LMBTQ-de-
vianciákkal mi a helyzet, de a va-
lódi, értékhordozó kisebbségekkel, 
mint amilyenek a nemzeti kisebb-
ségek és a vallási közösségek, ki-
fejezetten ellenségesek. Ez abból a 
kényszerképzetükből eredhet, hogy 
szerintük az a fejlődés, ha eltűnnek 
a nemzetek, a vallás és a család. 
Zsigerileg utasítják el a nemzeti lé-
tet, ezért mindig negligálni fogják a 
nemzeti szempontokat.

Folytatás a 3. oldalon

Fontos, hogy megvédjük szuverenitásunkat és keresztény civilizációnkat akár az iszlám invázióval, akár a brüsszeli birodalmi törekvésekkel szemben – nyi-
latkozta a Magyar Nemzetnek március tizenötödike alkalmából Semjén Zsolt. A miniszterelnök-helyettes úgy véli, hogy a magyar nemzet közjogi egyesítése 
a Trianonra ma adható reális válasz. Ferenc pápa látogatását megtiszteltetésnek nevezte, szerinte ez komoly gesztus a Szentatya részéről.

A Szentatya iraki látogatásán megköszönte a magyarok munkáját 
Ferenc pápa történelmi, iraki útja so-
rán ellátogatott Moszulba, ahol már-
cius 7-én, vasárnap délelőtt a dzsiha-
disták által földig rombolt templom 
előtt köszöntötte a híveket. A meg-
hívott vendégek közül a magyar kor-

mány képviseletében jelen lévő Az-
bej Tristan államtitkár találkozhatott 
elsőként a katolikus egyházfővel. A 
Szentatya megköszönte a 15 milli-
ós magyarság üldözött keresztények 
érdekében tett erőfeszítéseit. A pápa 

Irakból hazafelé tartva nyilatko-
zott először arról, hogy elfogadja a 
meghívást a szeptemberi budapesti 
Eucharisztikus Kongresszusra.
Ferenc pápa iraki látogatása ráirá-
nyította a világ figyelmét az ott élő 

keresztények helyzetére és a magyar 
Hungary Helps Programra is, amely 
így példaként szolgálhat különböző 
humanitárius kezdeményezések, il-
letve más kormányok számára is.

Összeállításunk a 4-5. oldalon
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Soltész Miklós: Ne engedjük a letűnt ideológiák utódainak visszatérését!
A „letűnt ideológiák utódai” vissza-
térésének megakadályozására szólí-
tott fel a Miniszterelnökség egyházi 
és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 
államtitkára a kommunizmus áldoza-
tainak emléknapja alkalmából szer-
vezett online konferenciát megnyitó 
beszédében.

Soltész Miklós úgy fogalmazott: 
„ne engedjük újra és újra meggyaláz-
ni” az áldozatok emlékét, bagatelli-
zálni százmilliók szenvedését.

„Emlékeznünk kell, mert bár más 
színek, más zászlók alatt, de ma is 
gyülekeznek az élet- és emberel-
lenes ideológiák követői. Ők azok, 
akik diktatúrát kiáltanak, másokat 
vádolnak, míg a mindennapokban 
diktatórikus eszközökkel irányítják 
a médiát, ha pedig hatalomra kerül-
nek a liberalizmus jegyében, minden 
más eszmét vallót elhallgattatnak. 
Ők azok, akik ismét demokratikus 
elveket hangoztatva, szépséges gon-
dolatok és törekvések mögé bújva, 
anarchista módszerekkel akarnak 

országokat, nemzeteket vezetni” – 
mondta a KDNP alelnöke.

Soltész Miklós szerint a XX. század 
az emberiség létezésének leggyaláza-
tosabb, legpusztítóbb évszázada volt, 
a szörnyűséges világháborúk mellett 
két, „magát szépségesnek feltüntető, 
de gyakorlatában ocsmány diktatúra 
tobzódott”. Milliók szenvedését okoz-
ták, milliók haltak meg ideológiai 
emberkísérletük miatt – fogalmazott. 
Hozzátette: „nemzetünk tagjait” a 
barna, nemzetiszocialista és a vörös, 
internacionalista szocializmus is súj-
totta, utóbbi áldozataira emlékezünk 
február 25-én Kovács Béla, a Függet-
len Kisgazdapárt főtitkára szovjetek 
általi elhurcolásának napján.

Az államtitkár szerint „emlékez-
nünk kell”, mert a kommunizmus 
szerte a világon százmillió halálos 
áldozatot követelt, mert a gyilkos 
eszme nem ismer sem Istent, sem ha-
zát, nem tett különbséget sem az em-
berek, sem a nemzetek között, nem 
válogatott paraszt, földműves vagy 

munkás, „egyszerű emberek és ér-
telmiségiek”, hívő vagy hitetlen, épp 
hogy hazatért zsidó ember, polgári 
vagy éppen kommunista nézeteket 
vallók közt sem.  

Hozzátette: a kommunizmus 80 
éven át pusztított Ázsiában, az ame-
rikai kontinensen és Európában egy-
aránt, így Magyarországon is. Az 
elnyomás máig nyomot hagyott a 
lelkekben, nem is felejthető el a di-
csőségesnek hazudott Tanácsköztár-
saság 1919-ben legyilkolt több száz 
áldozata, a nemzet megnyomorítása 
és elárulása – fogalmazott.

Mint mondta, „nem felejthetjük 
el” azt a több mint négy évtizedet, 
melyben a kommunisták rettegés-
ben tartották az országot. A ’40-es, 
’50-es években kivégeztek közel 200 
embert, „B”-listára helyeztek több 
mint 85 ezer tisztviselőt, elüldözték 
200 ezer német honfitársunkat, szov-
jet mintára internáltak közel 50 ezer 
embert, kitelepítettek 15 ezret. Több 
mint 500 egyházi személyt tartóztat-

tak le, közülük sokakat megkínoztak, 
és utcára tettek 2600 férfi és 2000 női 
szerzetest – sorolta.

Mintegy 700 ezer embert hurcoltak 
a Szovjetunióba a Gulágra, közülük 
több százezren soha nem térhettek 
haza, útközben vagy a táborokban 
pusztultak el – mondta. Hozzáfűz-
te: „forradalmunkat követően 229 
halálos ítélet, közel 20 ezer ember 
szabadságvesztése és 13 ezer em-
ber internálótáborba küldése jelez-
te, hogy a kommunisták továbbra is 
nemzetüket feláldozva gyakorolják a 
hatalmukat”.

Soltész Miklós szerint nem szabad 
feledni a konszolidáltnak bemutatott 
Kádár-korszak áldozatait sem, emlé-
kezni kell „a KISZ-titkárokra, akik a 
felvételiken és az egyetemeken zak-
latták a fiatalokat; a párttitkárokra, 
akiktől függött állás, előmenetel, fi-
zetés; a propagandagépezetre, mely-
ből utódaik máig merítenek, mely 
uralt médiát, kultúrát, könnyűzenét 
és sportot egyaránt”.

A Fidesz kilép az Európai Néppártból, a KDNP marad
Kilép a Fidesz az Európai Néppártból 
– tájékoztatta a szervezet elnökségét 
Novák Katalin, a kormánypárt alel-
nöke levélben. A levél Novák Katalin 
Twitter-oldalára március 18-án került 
fel. Novák Katalin „It’s time to say 
goodbye”, vagyis Itt az ideje a búcsú-
nak szöveggel kommentálta a levelet. 
A levél címzettje Antonio López-Is-
túriz White, az Európai Néppárt főtit-
kára. A szöveg szerint a Fidesz a to-
vábbiakban nem szeretné fenntartani 
tagságát az Európai Néppártban.

A Fidesz 12 európai parlamenti 
képviselője március 3-án lépett ki az 
Európai Néppárt európai parlamen-
ti képviselőcsoportjából, miután a 
néppárti frakció elfogadta alapsza-
bályának módosítását. A módosítás 
többek között lehetővé teszi egy egész 

csoport tagságának kollektív meg-
szüntetését is kellő indokok alapján, a 
pártcsalád alapszabályának legsúlyo-
sabb megsértése esetén. Ezt követően 
március 6-án Gulyás Gergely Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter az 
közölte, a frakcióból való kilépés után 
a néppárti tagság már csak technikai 
kérdés.

A Kereszténydemokrata Néppárt 
ugyanakkor folytatja az Európai Nép-
párt (EPP) európai parlamenti (EP-) 
frakciójában megkezdett munkáját – 
közölte Hölvényi György, a KDNP 
EP-képviselője Brüsszelben. A ma-
gyar kereszténydemokrata képviselő 
elmondta: a KDNP Antall József ko-
rábbi miniszterelnök és Helmut Kohl 
korábbi német kancellár hívására még 
az 1990-es évek elején csatlakozott 

az Európai Néppárt előd-pártcsa-
ládjához, a Kereszténydemokraták 
Európai Szövetségéhez (EUCD), tag-
sága azóta folyamatos. Kiemelte: az 
alapszabály-módosítás – ellentétben 
a Fidesszel – a KDNP számára nem 
teremt jogi helyzetet, közvetlen kény-
szerítő erő hiányában nem vesz el 
megszerzett tisztséget.

Hölvényi György feladatának ne-
vezte, hogy a lehetőségekhez képest 
tovább erősítse a vallásszabadságért, 
az üldözött keresztényekért, a val-
lások közötti párbeszéd előmozdí-
tásáért, valamint az európai fejlesz-
téspolitikáért megkezdett európai 
parlamenti munkáját.

Surján László e témában 
írt publicisztikája Fórum 

rovatunkban olvasható

Schanda Tamás: 
Mindent meg 
kell tenni a 

kommunizmus 
terjedése ellen

Mindent meg kell tenni a kommu-
nizmus és a hasonló ideológiák ter-
jedése ellen – írta az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium (ITM) 
parlamenti és stratégiai államtitkára, 
a KDNP alelnöke a kommunizmus 
áldozatainak emléknapján.

Schanda Tamás a Facebook-olda-
lán közzétett bejegyzésében hang-
súlyozta: „nem lehet úrrá rajtunk 
többé olyan hatalom, amely elvitatja 
a jogunkat a hitünkhöz, a nemzeti 
önazonosságunkhoz, amely lábbal 
tiporja az értékeinket és a hagyomá-
nyainkat”.

Százmillió ember halála, több száz 
millió megnyomorított élet, mega-
lázott nemzetek és népek tucatjai, 
kiirtott hagyományok, tönkretett 
gazdaságok és egzisztenciák, gene-
rációkon át ható fájdalom, félelem 
és gyötrelem – ez a kommunizmus 
mérlege – fogalmazott az államtitkár 
a bejegyzésben.

Az egyik legpusztítóbb eszme volt 
a történelem során, mégis vannak, 
akik még ma is mentegetik – írta a 
kommunizmusról Schanda Tamás, 
aki Láng Zsolttal, a Fidesz budapesti 
és II. kerületi elnökével és Gór Csa-
bával, a Fidesz II. kerületi frakcióve-
zetőjével emlékezett a kommunista 
diktatúrák áldozataira a Gyorskocsi 
utcai emléktáblánál.

Megalakult a Kereszténydemokrata Néppárt Nőtagozata 
Hosszas előkészítés után  február 
közepén hivatalosan is megalakult a 
KDNP Nőtagozata. A járványhely-
zetre való tekintettel online meg-
rendezett eseményre az ország kü-
lönböző pontjairól kapcsolódtak be 
hölgyek, akik elkötelezetten hisznek 
a kereszténydemokrata értékekben, 
tenni szeretnének hazájukért és hal-
latni hangjukat számukra fontos kér-
désekben.

A nőtagozat létrehozásának cél-
ja, hogy a kereszténydemokrata női 
hang hangsúlyosabban jelenjen meg a 
közéletben, olyan hölgyek által, akik 
hisznek az összefogás, a közösség ere-
jében.

A 21. század globalizálódó kihí-
vásaival szemben kiemelten fontos 
a keresztény-konzervatív értékrend 
képviselete olyan nők által, akik 
felvállalják elkötelezettségüket és 

felkarolják a társadalom 
által fontosnak tartott kér-
déseket, amelyek össz-
hangban vannak a KDNP 
célkitűzéseivel. A KDNP 
Nőtagozata a női hang 
hangsúlyosabb megjelené-
sével gazdagítani fogja a 
magyar közéletet.

A nőtagozat elnöké-
vé Juhász Hajnalkát, a 
KDNP alelnökét választot-

ták meg. A nőtagozat megalakulását 
teljes támogatásáról biztosította Sem-
jén Zsolt, a KDNP elnöke, s videóüze-
net formájában külön köszöntötte Si-
micskó István frakcióvezető.
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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
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Kormány, párt, frakció

„Mi arra kaptunk megbízást, hogy Magyarországot 
és a magyar embereket megvédjük” 

Folytatás az 1. oldalról
A Székely Nemzeti Tanács kezdemé-
nyezését végig kell vinni. A magyar 
kormány ehhez minden támogatást 
megadott, aminek segítségével Pes-
ty László és csapata összegyűjtötte 
a szükséges aláírásokat mind a tíz 
országban. Naivitás lenne azt gon-
dolni, hogy ezúttal elfogadják a szé-
kelyek javaslatát. De nemcsak az a 
kérdés, az unió elfogadja-e, hanem 
hogy megmutassuk, nem engedjük 
lesöpörni az asztalról. Újra és újra 
elő fogjuk hozni ezt az ügyet, és lé-
pésről lépésre el fogjuk érni, hogy 
szélesedjen a nemzeti kisebbségek 
mozgástere.
– Nemrég volt a székely szabadság 
napja. Mi az üzenete ennek a nap-
nak?
– A székely szabadság napja és az 
autonómiatörekvések elsősorban a 
székelységnek fontosak, mert ma-
gunknak is tudatosítanunk kell a 
jogainkat. Az egyetemes magyar-
ságnak is fontosak, mert ha az egyik 
nemzetrésszel történik valami, az 
kihat a többire is. A Délvidéken pél-
dául a megvalósulás állapotában van 
a kulturális autonómia. Ennek a po-
zitív tapasztalatai pedig hivatkozási 
alapot jelentenek máshol is. Mindig, 
folyamatosan napirenden kell tarta-
ni azoknak a jogoknak a követelését, 
amelyek megilletnek minket. Ami-
nek van realitása, azt meg kell való-
sítani, de ami most nem reális, hogy 
elérjük, azt sem szabad feladni, mert 
attól még megillet minket. A román 
testvéreknek is szokni kell azt, hogy 
van autonómiakövetelés. Az EU-
ban pedig napirenden kell tartani, 
hogy a székelységet is megilleti az, 
amit más nemzeti kisebbségek már 
megkaptak. Ha elfogadnánk, hogy 
ez a jog megilleti például a dél-tiroli 
osztrákokat, de a székelyeket nem, 
azzal azt ismernénk el, hogy másod-
rangú uniós polgárok vagyunk. Ez 
pedig sohasem fogadjuk el!
– Mit mondana egy románnak, aki 
a székely szabadság napja kifeje-
zést hallva nem tud lelkesedni: mi-
ért nincs félnivalójuk?
– Román barátainknak azt tudom 
mondani, hogy nézzék meg azokat 
a nyugati országokat, amelyekben 
rengeteg nemzettársuk él, hogy ott 
a megvalósult autonómiák és a ki-
sebbségi jogok biztosítása ártott-e 
az adott országnak vagy használt. 
Ez alapján beláthatják, hogy a ma-
gyarok jogainak biztosítása nincs 
kárára a románoknak. Egy román-
nak sem jobb attól, hogy a magya-
roknak rossz. Ellenben ha a magya-
roknak jó Erdélyben, és a székelység 
jól érzi magát a szülőföldjén a Szé-

kelyföldön, akkor attól Románia is 
gazdagodik.
– Miként tudná megvonni az el-
múlt évek nemzetpolitikájának 
mérlegét?
– A honosítás szó szerint történel-
mi jelentőségű. Politikusok jön-
nek-mennek, a jogszabályok változ-
nak, de a honosítás, az örök. Akik 
magyar állampolgárok lettek, illetve 
utódaik, az idők végéig azok is ma-
radnak, hiszen mindenki, aki ma-
gyar állampolgár gyermeke, maga is 
magyar állampolgár. A nemzetnek 
ez a közjogi egyesítése a Trianonra 
ma adható reális válasz.
– Az állampolgárság megadása 
mellett mit tart még fontosnak?
– Megtízszereztük azt az összeget, 
amit a magyar identitás megőrzésre 
fordítottunk. A határon túli magya-
rok körében az óvodától az egyetem-
ig fenntartjuk a magyar oktatási in-
tézményeket. Ezer óvodát építettünk 
a határon túl és több mint háromezer 
templomot újítottunk fel vagy épí-
tettünk a Kárpát-medencében. Si-
keres a Kőrösi Csoma Sándor-prog-
ram, amelynek keretében több száz 
fiatal ösztöndíjasunk szolgál a di-
aszpóra közösségeiben, a Határta-
lanul program lényege pedig, hogy 
minden iskolás eljusson határon túli 
magyar környezetbe, a határon túli-
ak pedig Magyarországra. Emellett 
a határon túli etnikai alapon álló 
magyar pártokat és szervezeteket 
is támogatjuk – akár tetszik ez né-
melyik utódállamnak, akár nem –, 
mert nem mindegy, hogy egy tele-
pülés polgármestere magyar-e vagy 
sem, benne vagyunk-e az adott or-
szág parlamentjében, esetleg kor-
mányzóerő-e a magyar párt. A gaz-
daságfejlesztésre is soha nem látott 
nagyságú forrást biztosítunk. Ez a 
magyar gazdasági expanzió szem-
pontjából is értelmes befektetés, 

mert minden forint, amit a határon 
túl befektetünk, odaát kétforintnyi 
GDP-t termel, de az anyaországban 
is legalább egy felet. Ez jó az otta-
ni magyaroknak, az ott élő többségi 
nemzet tagjainak, az adott ország-
nak és Magyarországnak.
– Nem mindenki lelkesedik ennyi-
re a kormány nemzetpolitikájáért. 
Mit szól ahhoz, hogy a DK azt ki-
fogásolja, hogy – állításuk szerint 
– Magyarországon oltják be a ha-
táron túli kettős állampolgárokat?
– A kérdés komolyabb, mint maga a 
DK és az ő uszításuk. Az igazi kér-
dés ugyanis az, hogy mi a magyar 
állam értelme és célja? Az, hogy a 
magyar nemzet fennmaradjon és a 
magyar emberek életminősége ja-
vuljon! A magyar nemzet akkor tud 
fennmaradni, ha minden nemzet-
része fennmaradhat. Ha eltűnne a 
felvidéki vagy az erdélyi magyar-
ság, akkor az egyetemes magyarság 
csonkulna meg. Mindebből követ-
kezik a határon túli magyarság tá-
mogatása. Ők nem egy idegen test, 
hanem egy velünk. Egy nemzet va-
gyunk. Az oltást amúgy az kaphatja 
meg, aki regisztrált. Ehhez tb-kártya 
kell. Nem állampolgárság alapján 
történik az oltás.
– Olyan ördögtől való lenne 
amúgy, ha a határon túl élők is 
kaphatnának oltást?
– Nekem az a véleményem, hogy 
amikor a regisztráltakat beoltottuk, 
tehát mindenki megkapta a vakci-
nát, akit rá tudtunk beszélni az ol-
tásra, akkor segíteni kell, hogy a ha-
táron túli testvéreink is kaphassanak 
védőoltást. Ez praktikusan a kárpát-
aljai magyarokra vonatkozik, hiszen 
a szerbek jól állnak az oltással, és a 
többi szomszédunk uniós állam, így 
azokban is oltanak.
– Arra nem reagált, hogy mit szól 
a DK viselkedéséhez az ügyben.

– Gyurcsány Ferenc és társulata 
mindig is nemzetellenes, tehát ha-
zaáruló volt, és most is az. Élettör-
ténetük és politikájuk állandó ele-
me, hogy a magyar szuverenitást 
negligálják. Korábban ezt csinál-
ták a szovjet blokkban, most meg 
az EU-t próbálják úgy deformálni, 
hogy az Európai Egyesült Álla-
mokban relativizálhassák a ma-
gyar szuverenitást. Nekik ebből a 
szempontból mindegy, hogy Szov-
jetunió vagy Európai Unió, az a lé-
nyeg, hogy ne legyen magyar. Ne 
felejtsük el, Gyurcsány Ferenc volt 
az, aki miniszterelnökként nem át-
allott a saját nemzete ellen kampá-
nyolni, és magyarokat akart kire-
keszteni a magyar állampolgárság 
lehetőségéből. Mindeközben pedig 
a migránsoknak a magyar állam-
polgárokat megillető támogatáso-
kat akarja adni.
– Mit szól hozzá, hogy Ferenc pápa 
elfogadta a meghívást, és hazánk-
ba látogat?
– Megtiszteltetés, hogy a Szentatya 
eljön az eucharisztikus kongresszus-
ra, mert nem minden esetben szok-
tak ezen a pápák részt venni. Ez ko-
moly gesztus Ferenc pápa részéről.
– Az ellenzéki sajtó igyekszik a pá-
pát úgy beállítani, mint aki szoci-
álisan érzékeny, a bevándorlókért 
aggódó emberként nem szereti a 
magyar kormányt. Mégis ellátogat 
hozzánk. Ez cáfolja ezt a megkö-
zelítést?
– A Szentatya hivatalánál fogva és 
személyében is mindenkit szeret, 
így minket is. A pápa dél-amerikai 
gyökereiből eredően is különös oda-
figyeléssel viseltetik a szegények, 
az üldözöttek és az úton lévők iránt, 
ami természetes, hiszen Krisztus 
azonosította magát a szegényekkel.
A katolikus tanítás alapján minden-
kinek a saját állapotbeli kötelességét 
kell teljesítenie. A pápa esetében 
ez a világegyház szempontjainak 
képviselete. A magyar kormánynak 
pedig az az állapotbeli kötelessége, 
hogy a magyar embereket és az ő 
szempontjaikat képviselje. A kü-
lönböző állapotbeli kötelességekből 
eredő felelősségi körök összekeveré-
se tévedés lenne.
Mi arra kaptunk megbízást, hogy 
Magyarországot és a magyar embe-
reket megvédjük. Ezen túlmenően 
viszont – keresztényi kötelezettsé-
günket teljesítve – arányaiban sok-
kal nagyobb segítséget nyújtunk 
a szülőföldjükön a szegényeknek, 
mint a gazdag nyugati országok. Így 
felelünk meg egyetemes keresztény 
és magyar nemzetünk iránti felelős-
ségünknek.
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, akik ezt megteszik.

A teremtett világban az anyagi valóságon túl ott van az
ember is a maga szellemi és lelki gazdagságával. „Az ember,
aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Kormány, párt, frakció

Egészséges ivóvizet 
a válságövezetekbe

„Víz húgunk, oly nagyon hasznos ő, oly drága, 
tiszta és alázatos”– idézi Assisi Szent Ferencet a 
Víz Világnapja alkalmából közzétett Facebook-
posztjában Azbej Tristan. A KDNP alelnöke 
így fogalmaz: „El tudja képzelni? A világon 
negyedmilliárd ember kényszerül órákat gyalogolni, 
hogy vízhez jusson. Milliókat kényszerít migrációra 
a vízhiány. Naponta 700 gyermek hal szomjan. A 
Hungary Helps – Magyarország Segít program 
keretében azért dolgozunk, hogy a válságövezetekben 
is egészséges ivóvízhez jussanak a családok és ne 
kényszerüljenek elvándorolni a szülőföldjeikről. A 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül 
Karamlesben, Alkosban és Karakosban is folytattunk 
víz-projekteket: Alkosban 2500 embert ellátó 
vízhálózat rekonstrukcióját támogattuk, Karakosban 
közel 30 ezer ember vízellátásához járultunk 
hozzá az ivóvíz-hálózat felújításával. Etiópiában 
kútrekonstrukciót folytattunk és vízgazdálkodási 
fejlesztéseket indítunk. Ecuadorban a hosszútávú 
fenntarthatóság érdekében víztisztítóművet 
adományoztunk”.

Elítéljük a Magyarországot is elérő 
keresztényellenes erőszakot! 

Megdöbbenésünket fejezzük ki amiatt, hogy a ha-
zánkban elfogadhatatlannak tartott, eddig verbá-
lis sértésekre korlátozódó, mesterségesen szított 
keresztényellenes gyűlölet immár tettlegességig 
fajult, és szent helyeink megsemmisítésével, va-
lamint szent tárgyaink meggyalázásával fenyeget.

A március 15-i nemzeti ünnepünkön  ismeretlen 
tettes baltával felfegyverkezve betörte a gödöllői 

Szent Kereszt görögkatolikus templom zárt 
ajtaját, festékkel leöntötte a 2020. szeptem-
ber 19-én felszentelt ikonosztázt, megron-
gálta a Krisztus ikont és megkísérelte az 
épület felgyújtását. Az elkövetőt vandál cse-
lekménye közben megzavarták, ennek kö-
szönhetően a templom megmenekült a tűz 
pusztításától.

Ez a cselekmény minden kétséget kizáró-
an vallási indíttatásból történt, ami azt jelen-
ti, hogy a keresztény emberek méltóságának 
semmibe vétele után a keresztényellenes 
erőszak is elérte Magyarországot!

Határozottan elítéljük ezt a barbár tettet, 
nemet mondunk a gyűlöletre, és következe-

tesen kiállunk a keresztény emberek, valamint a 
keresztény szent helyek védelme mellett.

Azbej Tristan, 
a KDNP alelnöke
Vejkey Imre, 
a KDNP pártügyésze, országgyűlési képviselő

Azbej Tristan adományokat adott át a horvátországi földrengés károsultjainak 
A magyar kormány támogatásával és 
a Katolikus Karitász közreműködé-
sével öt lakókonténert és tárgyi ado-
mányokat adott át március 12-én a 
horvátországi Sziszeken (Sisak) Azbej 
Tristan, a Hungary Helps Program 
megvalósításáért felelős miniszterel-
nökségi államtitkár a horvátországi 
földrengés károsultjainak.

Az államtitkár az MTI-nek telefo-
non nyilatkozva elmondta: mivel arról 
értesültek, hogy számos családnak az 
elhelyezése továbbra sem megoldott, 
ráadásul a helyzetüket a téli hónapok-
ban kell rendezni, újabb öt lakókonté-
nert, ezenkívül pedig jelentős tárgyi 
adományokat, háztartási eszközöket 
adományoztak a természeti katasztró-
fa okozta károk helyreállítására.

Magyarország humanitárius se-
gélyprogramja, a Hungary Helps ke-
retében így vállalnak felelősséget az 
ártatlanul szenvedőkért, legyen szó 
üldöztetésről vagy éppen természeti 
katasztrófáról – húzta alá.

Magyar kormányzati részről rög-
tön a katasztrófa másnapján gyorsse-

gélyszállítmány érkezett a földrengés 
sújtotta területre. Majd az ezt követő 
hónapokban Magyarország kormá-
nya felajánlásokat tett az újjáépítésre 
is, többek között egy templom és egy 
iskola felépítésére Zazinán és Pet-

rinjában – emlékeztetett. Az állami 
támogatások mellett kiemelte, hogy 
egyöntetűen megnyilatkozott a föld-
rengés kapcsán a magyar emberek 
szolidaritása, hiszen se szeri, se száma 
a magyar vállalati, önkormányzati fel-

ajánlásoknak és olyan gyűjtéseknek, 
amelyekbe rengeteg magánadomány 
érkezett – mutatott rá.

Azbej Tristan elmondta, hogy a 
horvát karitász sziszeki logisztikai 
központjában történő átadáson támo-
gatott családok voltak jelen, akik kife-
jezték köszönetüket az adományokért, 
valamint a horvát külügyminiszté-
rium képviselője és a horvát karitász 
munkatársai is megköszönték a támo-
gatásokat. Hozzátette, hogy a Hunga-
ry Helps Program önkéntesei által el-
készített csomagokat és átnyújtották.

Az államtitkár ezután a horvátor-
szági magyar közösség képviselőivel, 
a közelgő nemzeti ünnep, március 
15. alkalmából megkoszorúzta a Szi-
szek-Moslavina megyei Stazán szü-
letett Damjanich János aradi vértanú 
emlékművét és Zágrábban Petőfi Sán-
dor emléktábláját annak az egykori 
kórházépületnek a falán, amelyben a 
károlyvárosi (Karlovac) katonai szol-
gálat idején megbetegedett költő né-
hány napot eltöltött.

Mint ismeretes, december 28-án 
és 29-én két erősebb – 5,2-es, illetve 
6,3-es erősségű – földrengés rázta 
meg Közép-Horvátországot. A Pet-
rinja és Sziszek közelében történt 
földmozgásoknak hét halálos áldo-
zatuk és 28 sérültjük volt, és folya-
matosak az utórengések. A térségben 
több mint 35 ezer épület sérült meg, 
a károk nagyságáról egyelőre csak 
becslések állnak rendelkezésre. A 
horvát kormány január 4-én kataszt-
rófa sújtotta területté nyilvánította 
Sziszek-Monoszló megyét, valamint 
Zágráb és Károlyváros (Karlovac) 
megye egyes részeit.

Horvát püspök: Az összes EU-tagállam közül 
Magyarországtól kaptuk a legnagyobb segítséget

A horvátországi földrengés károsultjaiért tett erőfeszíté-
sekért mondott köszönetet Magyarországnak és Orbán 
Viktor kormányfőnek Vlado Kosic, Sziszek püspöke – 
tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnö-
ki Sajtóiroda vezetője március közepén.

Levelében a katolikus vezető úgy fogalmazott: a szi-
szeki püspökséget nagyon súlyosan érintette a decem-
ber végi földrengés. Az összes EU-ország közül éppen 

Magyarország volt az, amely a legszélesebb körű és 
leggyorsabb segítséget nyújtotta számukra – emelte ki a 
püspök. „Megragadom az alkalmat, hogy tiszteletemet 
fejezzem ki Önnek és megköszönjem azt, hogy határo-
zottan kiáll a nemzeti és keresztényi identitásáért az Eu-
rópai Unióban. Szeretném, ha a mi horvát politikusaink 
is így tudnák képviselni a mi katolikus értékeinket és 
hagyományainkat” – fogalmazott Vlado Kosic püspök.
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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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védelme 
személyes ügy
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ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
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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
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Hungary Helps – Magyarország helybe viszi a segítséget

Válaszol Azbej Tristan államtitkár
A Szentatya iraki útján megköszönte a magyarok munkáját

– Elsőként találkozhatott a Szent-
atyával Moszulban a meghívott ven-
dégek közül. Mit szimbolizál az elő-
kelő hely?
– Ez azt mutatja meg, mit jelent a 
magyar segítség az iraki kereszté-
nyeknek. Moszul szír ortodox érseke 
hívott meg, hogy ezzel is kifejez-
ze háláját a magyarok segítségéért. 
Megtisztelő volt elsőként találkozni 
Ferenc pápával.
– Mi hangzott el kettejük között?
– Különös lehetett ezen a helyszínen a 
Szentatyának éppen egy európai kor-
mánytisztviselővel találkozni, ezért 
először elmondtam, kiket képviselek 

előtte. Úgy fogalmaztam, a 15 milliós 
magyarságot képviselem, amely törté-
nelme miatt mélyen együttérez az ül-
dözött keresztényekkel, a közel keleti 
keresztény testvéreivel. A mondataim 
visszaigazolása volt, hogy beszélgeté-
sünk közben a moszuli szír érsek atya 
közelebb lépett és hangsúlyozta a pá-
pának, hogy a magyarok milyen nagy 
mértékben segítenek az újraépítésben. 
A Szentatya megköszönte a szolgála-
tunkat.
– A felvételeken látszik, hogy ajándé-
kot is adott a pápának. Mi volt az?
– Két ajándékot is átadtam: egy leve-
let, amit kollégáimmal fogalmaztunk 

meg számára és a Szent István Bazi-
lika-emlékérmet azzal az üzenettel, 
hogy a magyar hívek szeretettel várják 
őt szeptemberben az Eucharisztikus 
Kongresszusra.
– Állami tisztviselőként áldást kért 
és kapott a magyar erőfeszítésekre. 
Milyen üzenete van ennek egy sze-
kuláris világban?
– Olyan kormányzati szervezet va-
gyunk, amely a hitükért üldözött em-
berekért dolgozik a humanitárius poli-
tika eszközeivel. Jószolgálatot akarunk 
teljesíteni. Ugyanakkor, látva a rettene-
tes pusztítást, amit végzett az ISIS és a 
fegyveres konfliktusok, mi, akik ezt a 

programot végezzük, naponta találkoz-
hatunk a reménytelenség érzetével, az 
emberi lelket ez a nagyfokú gonoszság 
megterheli. A munka hatékonysága 
nem valósulhat meg a Gondviselés nél-
kül, ezért fontos a mi munkánk számá-
ra ez az áldás, amit továbbítok minden-
kinek, aki velünk dolgozik, támogat 
minket, vagy akár csak szimpatizál a 
programunkkal.

Vasárnap.hu
Ferenc pápa Irakról hazafelé 

tartva jelezte: szeptemberben az 
Eucharisztikus Kongresszusra 

Magyarországra látogat.

Ferenc pápa történelmi, iraki útja során ellátogatott Moszulba, ahol március 7-én, vasárnap délelőtt a dzsihadisták által földig rombolt templom előtt kö-
szöntötte a híveket. A meghívott vendégek közül a magyar kormány képviseletében jelen lévő Azbej Tristan államtitkár találkozhatott elsőként a katolikus 
egyházfővel. A Szentatya megköszönte a 15 milliós magyarság üldözött keresztények érdekében tett erőfeszítéseit. A Vasárnap.hu exkluzív villáminterjút közölt 
az Irakban tartózkodó Azbej Tristannal, az üldözött keresztének megsegítéséért és a Hungary Helps program megvalósításáért felelős államtitkárral.

József Ignác Júnán antióchiai szír katolikus pátriárka is felszólalt a pápai láto-
gatáson, a karakosi Szeplőtelen fogantatás templomban.
Az eseményen a pátriárka felhívta a figyelmet azokra a szervezetekre, ame-
lyek segítettek az újjáépítésben. Elismerte a magyar kormány, azaz a Hun-
gary Helps Program, a Knights Of Columbus, és az Aid To The Church In  
Need-hez hasonló szervezetek tevékenységét, amelyek közvetlenül hozzájá-
rultak a templom újjáépítéséhez.     
Mint József Ignác Júnán beszédében elmondta, a magyar kormány támogatá-
sa nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az Iszlám Állam által lerombolt karakosi 
Szeplőtelen fogantatás templom újjáépülhetett.

S4C News

Magyarországot méltatta a szír katoli-
kus pátriárka Ferenc pápa látogatásán

A Hungary Helps Program példaként szolgálhat más kormányoknak is
Ferenc pápa iraki látogatása 
ráirányította a világ figyelmét az ott élő 
keresztények helyzetére és a magyar 
Hungary Helps Programra is, amely így 
példaként szolgálhat más humanitárius 
programoknak és kormányoknak 
is – mondta a Miniszterelnökség 
üldözött keresztények megsegítéséért 
és a Hungary Helps Program 
megvalósításáért felelős államtitkára 
az MTI-nek.

Azbej Tristan ismertette: iraki 
útjának három célja volt. Az első, hogy 
munkatársaival együtt részese lehessen 
Ferenc pápa történelmi jelentőségű 
látogatásának. Mint mondta, az egyházfő 
iraki útja a reményt vitte el az iraki 
keresztényeknek, mert ráirányította a 
világ figyelmét az ő helyzetükre, és ezzel 
együtt ráirányította a világ figyelmét a 
segítségnyújtás magyar modelljére is. 
Az államtitkár látogatásának másik célja 

az volt, hogy meglátogassa a jelenleg 
futó programjaik helyszíneit és felmérje 
a humanitárius helyzetet. „A Hungary 
Helps Program alapelve, hogy nem 
Budapestről próbáljuk kitalálni, hogy 
mire volna szükség, hanem vállalkozunk 
a néha nem kis kockázattal járó helyszíni 
látogatásokra” – fogalmazott. Elmondta: 
felkeresték a Ninivei-fennsíkon magyar 
támogatással újjáépített Tell-Aszkuf 
települést és több, szintén a Hungary 
Helps Program keretében épített iskolát.

Azbej Tristan kiemelte: a dzsihadisták 
által elüldözött lakosság házai, 
iskolái, templomai újra állnak, de az 
emberek visszatérését és hosszú távú 
megmaradását csak a megélhetésüket 
biztosító agrárium újraindítása 
garantálná. Következő lépésben tehát 
ebben kell nekik segíteni – mondta.

Az államtitkár beszámolt arról is, 
hogy felkeresett menekülttáborokat, ahol 

„európai ember számára elképzelhetetlen 
nyomorban” élnek az emberek. „Ha 
meg akarjuk óvni ezeket a közösséget, 
és meg akarjuk előzni a migrációt, 
akkor amíg az újjáépítés megtörténik, 
időt kell nyernünk azzal, hogy a 
menekülttáborokban szenvedő emberek 
életét jobbá tesszük. A Hungary Helps 
Program alapelve, hogy a segítséget 
kell odavinni, ahol a baj van, nem a bajt 
idehozni” – fogalmazott. Megjegyezte, 
egy jazidi menekülttáborban ezért már 
létre is hoztak egy pékséget és egy 
szakképző központot.

A program célja továbbá a 
nagyvárosokba menekült, évek 
óta ott élő keresztény közösségek 
támogatása, például keresztény iskolák 
működtetésével. Ezek az intézmények 
ugyanis nemcsak a keresztényeket 
segítik, hanem hozzájárulnak a vallási 
közösségek békés együttéléshez is.

Példaként említette azt a Hungary 
Helps támogatásával Erbílben működő 
katolikus iskolát, amelyben belső 
menekült, szíriai menekült keresztény, 
muszlim és jazidi családok taníttathatják 
gyermekeiket. „Itt tehát nemcsak 
oktatást adunk súlyosan traumatizált 
gyermekeknek, hanem a különböző 
vallási csoportok békés együttélését 
is szolgáljuk” – mondta. Hozzátette: 
az ilyen típusú programokat szeretnék 
folytatni a jövőben is.

Azbej Tristan kitért arra is, 
látogatásának harmadik célja, hogy 
ápolja a kapcsolatot a keresztény 
közösségeket belső menekültként 
befogadó Kurdisztáni Autonóm Régió 
kormányával. Elmondta, iraki útjának 
zárónapján találkozott Necsirván 
Barzánival, a Kurdisztáni Autonóm 
Régió elnökével és Maszrúr Barzáni 
miniszterelnökkel is.
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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

Több ezer család egészségével és életével játszik a miskolci baloldal
Miközben a Miskolcon a járvány 
felerősödése fenyeget, a helyi balli-
berális oldal tovább folytatja a keleti 
oltóanyagok elleni kampányát, és 
még mindig a kínai vakcina ellen 
uszít – erről beszélt sajtótájékozta-
tón a kormánypártok két politikusa. 
Kitértek arra is, hogy a baloldal a 
borsodi megyeszékhelyen már nem-
csak a keleti vakcinákat, hanem a 
magyar orvostudósokat is támadja – 
tudósított a Magyar Nemzet.

Sunyi módon tovább folytatódik a 
miskolci baloldal oltásellenes kampá-
nya, egyik fő szószólójuk az az Erdei 
Sándor, művésznevén Rokker Zsolti, a 
miskolci önkormányzat egészségügyi 
bizottságának alelnöke. Ő továbbra 
is fenntartja március 9-i, oltásellenes 
mondatait a világhálón – erről beszélt 
március 19-ei sajtótájékoztatóján a 
KDNP miskolci elnöke és frakcióveze-
tője. Molnár Péter idézte a balliberális 
politikus szavait, aki így fogalmazott: 

„Orbán és csapata úgy döntött, hogy 
nekünk a kínai oltás is jó. Ha nincs 
bevizsgálva, akkor is”. Majd Erdei így 
folytatta: „Édesanyámat nem fogom 
hagyni beoltatni egy kísérleti fázisban 
lévő, nem engedélyezett vakcinával”.

– Erdei Sándor továbbra is tu-
datosan és arcátlanul hazudik, és 
oltásellenes kampányát pedig erre 
a szégyenteljes hazugságra építi. 
A helyzet ugyanis az, hogy a kínai 
vakcina már réges-régen, január 29-
én megkapta az engedélyt az Orszá-
gos Gyógyszerészeti Intézettől.

Több mint egy hónappal a kínai 
vakcina magyarországi engedélye-
zése után azt írni, hogy a vakcina 
kísérleti fázisban van, és nincs enge-
délye, nem jó másra, csak arra, hogy 
zavart keltsen, és megpróbálja elbi-
zonytalanítani a miskolci lakosságot 
az oltással kapcsolatban.

Erdei Sándort szemmel láthatóan 
nem érdekli, hogy minden szakértő 

szerint a vírus legyőzésének egyet-
len biztos módja van, mégpedig az 
oltás, lehetőleg a tömeges oltás – 
mondta Molnár Péter.

A politikus emlékeztetett arra, 
hogy Magyarországon már megha-
ladja a keleti vakcinák mennyisége a 
nyugati vakcinákét, tehát a tömeges 
oltás szóba sem jöhetne a kínai oltó-
anyag nélkül.

– Most már tehát tudjuk, hogy ha 
Erdei Sándoron múlna, nem jutott 
volna Miskolcra a kínai oltóanyag-
ból, és azt is tudjuk, hogy ha Erdei 
Sándoron múlna, nem kapta volna 
meg több ezer idős miskolci ezt az 
életmentő vakcinát. És mindezt mi-
ért? Csakis azért, hogy a védekezést 
irányító magyar kormány sikereit 
akármilyen úton-módon, de hátrál-
tassa és kisebbítse.

Példátlan és egészen elkeserítő, 
hogy amikor a miskolci emberek 
egészségéről és életéről van szó, 

Erdei Sándornak ez a legfontosabb 
– hangsúlyozta a KDNP-s politikus.

Szécsényi Marianna, a Fidesz ön-
kormányzati képviselője a sajtótájé-
koztatón arról beszélt, hogy Erdei 
Sándornak ennyi nem volt elég. – Az 
egyik legújabb írásában már támad-
ja a nemzeti ünnep alkalmából ki-
tüntetett magyar orvostudósokat is, 
akik rendkívül sokat tettek a koro-
navírus leküzdéséért, köztük Karikó 
Katalin kutatóbiológust vagy Mer-
kely Bélát, a Semmelweis Egyetem 
rektorát. Erdei Sándor csak zsoldo-
soknak nevezi őket, és így fogal-
maz: „Vajon az állami kitüntetések 
végleg zsoldossimogatóvá váltak?” 
– Mindez csak újra azt bizonyítja, 
hogy a járványügyi kérdésekhez és 
az egészségügyhöz semmit sem értő 
„humoristának”, Erdei Sándornak 
semmi keresnivalója sincs a mis-
kolci önkormányzat egészségügyi 
bizottságának alelnöki tisztségében.

„Szeretném megyénk értékeit a világ elé tárni” 
Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Közgyűlés elnö-
ke már fiatalon érdeklődött a köz-
életi kérdések iránt, de nem készült 
tudatosan politikai pályára. Ez a 
szerepvállalás 1988-ban számára 
erkölcsi értékválasztás volt – fogal-
maz portrécikkében a Kelet-Ma-
gyarország napilap. – A szüleimtől 
vallásos nevelést kaptam, ezt erősí-
tette a győri bencés gimnázium is, 
ahol érettségiztem. Ez különleges 
közegnek számított az akkori pártál-
lami viszonyok között. A szerzetes 
tanárainktól másfajta világlátást, 
szemléletmódot kaptunk, mint ami-
lyen az akkori rendszer volt. Tuda-
tosították bennünk a nemzeti hagyo-
mányokat, a konzervatív értékeket, 
amelyek a mai napig biztos irányt 
jelentenek számomra – fogalmaz a 
KDNP-s politikus.

– A Nyíregyházi Főiskola törté-
nelem–népművelés szakán (majd a 
Pénzügyi és Számviteli Főiskolán) 
folytattam a tanulmányaimat. Ha 
valaki a főiskolán nyitott szemmel 
járt, akkor megtalálta azokat a kö-
zösségeket, előadásokat, ahol nem-
zeti sorskérdéseinkről, a kommunista 
rendszer hibáiról hallhattunk és vi-
tázhattunk. Úgy éreztem 1988 nya-
rán, hogy nekem is részt kell vennem 
egy új, egy jó Magyarország felépíté-
sében, ráadásul megjelent egy fiatal 
társaság, amelyik úgy gondolkodott, 
mint én, és egyszeriben a politika sű-
rűjében találtam magam.

– Már 25 évesen önkormányzati 
képviselő volt, majd a megyei önkor-
mányzat képviselője, frakcióvezető-
je, bizottsági elnöke, országgyűlési 

képviselő és 2008-tól a megyei köz-
gyűlés elnöke. Nehéz volt megbir-
kózni az egyre több feladattal? – tet-
te fel a kérdést az újságíró, 

– A politikához kell egyfajta 
egészséges exhibicionizmus, ami 
bennem, úgy érzem, nem volt meg. 
Azonban nagyon nagy volt, és még 
mindig óriási bennem a tettvágy, a 
segíteni akarás. Visszatekintve, ma 
sem döntenék másképp, mert ezt 
küldetésnek fogom fel, amelyet szű-
kebb-tágabb közösségem, a megye 
és a hazám érdekében tehetek. Leg-
többet az 1990–94 közötti időszak-

ban, a szabadság első 
négy évében tanultam a 
politikáról. Nagyon iz-
galmas, jó idők voltak, 
sok érdekes feladattal. 
Sokat tettünk, jó munkát 
végeztünk, így büszkén 
tekintek vissza a ma-
gam és a Fidesz akkori 
teljesítményére. Ami ki-
hívást jelentett az évek 
során: az első felszólalá-
sok a városházán, aztán 
a megyeházán és végül 
a parlamentben, hiszen 
2010-től 2014-ig or- 
szággyűlési képviselő is 
voltam.

Seszták Oszkár szerint 
a politika a családra néz-
ve ez egy veszélyes mű-
faj, nagyon sok buktató-
ja van. – Hálás vagyok a 
feleségemnek, leginkább 
az ő elfogadása kellett 
hozzá, és a három, már 
felnőtt lányomé.

S hogy mit vár a jövőtől? Nagyon 
szeretné, ha bővülne a család, ha 
láthatná felnőni az unokáit, és szel-
lemileg, fizikailag is egészségesen 
tudna velük sokáig együtt lenni. A 
fizikai egészség érdekében öt éve 
hetente többször futni jár. – Fiatal 
koromban nem volt jellemző, de 
mostanában szeretek főzni, kísérle-
tezni a konyhában. A karácsonyi, új-
évi időszak kocsonya nélkül nekem 
elképzelhetetlen, ezt én készítem, 
de ez igaz a Márton-napi libára is. 
Gyűjtöm a régi történelmi könyve-
ket, atlaszokat, albumokat, térképe-

ket. A főiskolai csoportból maradt 
baráti társasággal 2-3 havonta túrá-
zunk a hegyekben, középkori temp-
lomok freskóit fedezzük fel, nézzük 
meg a környéken és távolabb is, Fel-
vidéken, Erdélyben, tavaly síelni is 
elkezdtem – enged bepillantást ma-
gánszférájába a kereszténydemokra-
ta politikus, aki szívügyének tekinti 
a történelmi műemlékek megújítá-
sát, a gazdag kulturális örökség, így 
a középkori templomok megóvását, 
a megye turisztikai vonzerejének 
fejlesztését. – Természetesen sze-
retném a most elindult fejlesztése-
ket befejezni, megvalósítani. Az, 
hogy a Területi Operatív Program 
keretében épülnek orvosi rendelők, 
az energetikai beruházások, utak 
felújítása, intézmények fejlesztése 
majdnemhogy természetes. Most 
dolgozunk a következő hét év ha-
sonló fejlesztéseinek előkészítésén. 
De olyan ügyeket is fontosnak tar-
tok, mint a Dél-Nyírség vízpótlása. 
Ez nem kötődik szorosan a megyei 
önkormányzatok feladatköréhez, 
de már évek óta sokat teszek azért, 
hogy megvalósuljon. Most folyik en-
nek a koncepció szintű előkészítése. 
Így szeretnénk javítani a klímavál-
tozás okozta kritikus helyzeten. Ter-
mészetesen a turisztikai értékeink 
további népszerűsítése is elengedhe-
tetlen. A megye komplex fejlesztése 
vezethet oda a kormány demográfiai 
célkitűzéseivel egyetemben, hogy 
minél többen itt akarjanak boldo-
gulni, meg tudjuk állítani a megye 
népességcsökkenését. Ez a legfonto-
sabb cél és feladat – mondta Seszták 
Oszkár.

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyűlés elnöke, a KDNP alelnöke,  
a párt Önkormányzati Tanácsának elnöke
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Az ügyvezető alelnöki poszt új a Ke-
reszténydemokrata Néppártban, ame-
lyet április 25-től Hargitai János tölt
be. Az első időszakról kérdeztük.

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, akik ezt megteszik.

A teremtett világban az anyagi valóságon túl ott van az
ember is a maga szellemi és lelki gazdagságával. „Az ember,
aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Országjáró

Országszerte megemlékeztek a kereszténydemokraták 
1848/49 hőseiről 

Hollik István: Külön is együtt vagyunk

„A kokárda ma nemcsak a 48-as 
hősök szimbóluma, hanem jelképe 
a vírus elleni küzdelemnek is, és 
bár a járvány szétválaszt bennün-
ket egymástól, tudnunk és érez-
nünk kell, hogy magyarságunkban 
külön-külön is együtt vagyunk” 
– mondta március 15-ei videóüze-
netében Hollik István. A KDNP-s 
országgyűlési képviselő a közös-
ségi oldalán Tisztelet a múlt és 
ma hőseinek! címmel közzétett 
videóban arról beszélt: idén nem 
ünnepelhetjük úgy március 15-ét, 
ahogyan megszoktuk. „Üresek az 
utcák és árván lobognak a nem-
zeti színű zászlók is” – fogalma-
zott. Hozzátette: mintha évtizedek 
teltek volna el azóta, hogy együtt 
ünnepeltük ’48 hőseit. A keresz-
ténydemokrata honatya szerint 
azonban 1848 üzenete cseppet sem 
halványult. Hollik István hangsú-
lyozta: 173 éve a Habsburgok ra-
bigája ellen kelt fel a magyar, ma 
pedig a vírust akarjuk legyőzni, 
hogy végre visszakaphassuk a sza-
badságunkat. „Akkor is és most 
is vállt vállnak vetve küzdöttünk, 
mert örök magyar igazság: együtt 
erő vagyunk” – mondta.

Szerinte a kokárda éppen ezért ma 
nemcsak a 48-as hősök szimbóluma, 
hanem jelképe annak a küzdelemnek, 
amit a vírus ellen vívunk. „És bár a 
járvány szétválaszt bennünket egy-
mástól, tudnunk és éreznünk kell, 
hogy magyarságunkban külön-külön 
is együtt vagyunk” – zárta videóüze-
netét Hollik István

„AZ ÜNNEPLÉS SZÁNDÉK
A BELÜLRŐL FAKAD, 
DE A KÖZÖSSÉGBEN 

TELJESEDIK KI”
„Barcson Koós Csaba polgármes-
ter úrral lelepleztük az újonnan 

felállított Petőfi-szobrot és a ‘48-as 
hőseink emlékére megkoszorúztuk 
azt. Sajnos a koronavírus-járvány 
miatt ezt csak ilyen formában te-
hettük meg. Méltó és gyönyörű 
új emlékhely jött létre Barcson. 
Tisztelet a bátraknak!” – számolt 
be Szászfalvi László, a térség  
KDNP-s országgyűlési képviselője 
a legfrissebb hírekről közösségimé-
dia-bejegyzésében.

Ugyancsak a Facebookon fej-
tette ki ünnepi gondolatai Juhász  
Hajnalka „1848 üzenete adjon erőt 
nekünk: ha egy nép, nemzet büsz-
kén tekint magára, olyan összefo-
gásra képes, mellyel példát mutat a 
világnak!” – írta a KDNP Nőtago-
zatának elnöke.

Seszták Miklós szabolcsi vá-
lasztókerületében töltötte nemzeti 
ünnepünket. „A koronavírus-jár-
vány miatt a tavalyi évhez hasonló-
an, idén sem a megszokott keretek 
között zajlott Kisvárdán az ünnepi 
megemlékezés. Az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc hőseiről 
megemlékezve a járványügyi szabá-
lyok szigorú megtartása mellett he-
lyeztem el Petőfi Sándor mellszob-
ránál a megemlékezés koszorúját 

Leleszi Tiborral, Kisvárda város 
polgármesterével (képünkön). Ezt 
követően néhány gondolatban az 
egykori és a mai hősökre emlékez-
tem: »Minden korszaknak, minden 
 forradalomnak megvannak a hősei. 
Ma is hősöket ünneplünk: az orvo-
sokat, az ápolókat, a tanárokat, a 
betegeket, az egyedül nevelő szü-
lőket. Nekünk ma ők a hőseink. 
Ezért ma is gondolnunk kell rájuk.« 
- fogalmazott a KDNP-s parlamenti 
képviselő.

Harrach Péter, a Magyar Ke-
reszténydemokrata Szövetség el-
nöke szerint „az ünneplés szándéka 
belülről fakad, de a közösségben 
teljesedik ki. Ezért nehéz ez a mai 
ünnep, ahogy minden más az éle-
tünkben. Arra azonban jó alkalom, 
hogy elmélkedjünk a szabadság 
természetéről egyéni és nemzeti 
életünkben. Tisztelet azoknak, akik 
áldozatok árán is küzdöttek a nem-
zeti szabadságunkért” – fogalma-
zott a kereszténydemokraták parla-
menti frakcióvezető-helyettese.

A MAGYARSÁG SORSÁT 
MEGHATÁROZÓ 

ESEMÉNYRE VALÓ 
EMLÉKEZÉS ERŐT ADHAT 
A JÁRVÁNY ELLENI KÖZÖS 

KÜZDELEMHEZ
A Kereszténydemokrata Néppárt 
megyei és települési vezetői, önkor-
mányzati tisztségviselői – ha szűk 
körben is – ugyancsak megemlékez-
tek a forradalom és szabadságharc 
eseményeiről és résztvevőiről.

Veszprémben a járványügyi sza-
bályok értelmében szűk körben 
helyezte el a megemlékezés koszo-
rúját a KDNP Veszprém városi és 

megyei szervezete nevében Halmay 
György városi elnök és Németh 
Ákos megyei választmányi tag.

Sopronban a Petőfi-szobornál Tóth 
Éva, a KDNP városi elnöke és Sze-
pesi István elnökségi tag helyezte el 
a megemlékezés virágait a szűk körű 
koszorúzáson, amelyen részt vett 
Sopron város vezetése – Farkas Cip-
rián polgármester, Simon István és 
Csiszár Szabolcs alpolgármesterek, 
továbbá Barcza Attila országgyű-
lési képviselő. Tóth Éva, a KDNP 

Soproni Szervezetének elnöke el-
mondta: ugyan rendhagyó a 2021. 
évi nemzeti ünnep, amelyen szabad-
ságunkat egy láthatatlan ellenség, a 
koronavírus-járvány akadályozza, 
de éppen a magyarság sorsát meg-
határozó ünnepre való emlékezés 
az, ami erőt ad a közös küzdelem-
hez. „A mai ünnepen kívánom, hogy 
minden magyar lelkét hassa át a 
tudat, hogy az ünnep lényege nem 
a külsőségekben van. Amint a for-
radalomnak, úgy a mai időknek is 
megvannak a hősei, mindazok, akik 
a járvány leküzdéséért tesznek. Ma 
is ugyanúgy fontos az összefogás, 
a kitartás a közös ügy érdekében. 
1848. március 15-e, a magyar törté-
nelem egyik legkiemelkedőbb nap-
jaként – határon innen és túl minden 
magyar ünnepeként – a küzdelmes 
időkben is erősítsen, adjon hitet, 
reménységet mindannyiunknak” –  
tette hozzá az elnök.

Szegeden a KDNP városi és me-
gyei elnöksége nevében Kalmár 
Ferenc miniszteri biztos, Polner 
Eörs, a Csongrád-Csanád Megyei 
Közgyűlés alelnöke, Haág Zalán és 
Mihálffy Béla szegedi önkormány-
zati képviselők, valamint Tóth Jakab 
helyi elnökségi tag koszorúzott a 
Kossuth-szobornál. Haág Zalán, a 
KDNP városi elnöke részt vett az 
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szö-
vetség helyi szervezetének koszorú-
zásán is Szeged egykori országgyű- 
lési képviselője, Klauzál Gábor sze-
gedi szobránál. „A huszonévesen 
sikeres diétai követként, majd élete 
delén az első felelős kormány mi-
nisztereként és élete végén Szeged 
országgyűlési képviselőjeként is a 
hazát szolgáló Klauzál Gábor egész 
közéleti pályájával példát mutat 
minden szegedi, politikával fog-
lalkozó polgár számára történelmi 
helyzettől, életkortól és pozíciótól 
függetlenül. Az ifjú keresztényde-
mokratákkal ezért róttuk le tiszte-
letünket közösen az ő szegedi szob-
ránál” – fogalmazott Haág Zalán.

A KDNP Bács-Kiskun Megyei 
Szervezete és a KDNP kecskemé-
ti szervezete közösen hajtott fejet 
Kossuth Lajos hírös városbeli szob-
ránál és koszorúzott a márciusi for-
radalom hősei előtt – olvashatjuk 
Mák Kornél megyei KDNP-elnök, 
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
alelnöke Facebook-oldalán. A mis-
kolci kereszténydemokraták ugyan-
csak Kossuth Lajos szobránál emlé-
keztek a borsodi megyeszékhelyen 
Molnár Péter helyi KDNP-elnök 
vezetésével.

Hollik István, a KDNP 
országgyűlési képviselője

KDNP-s koszorúzók Kisvárdán: Seszták Miklós országgyűlési képviselő és 
Leleszi Tibor polgármester
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delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
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vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, akik ezt megteszik.

A teremtett világban az anyagi valóságon túl ott van az
ember is a maga szellemi és lelki gazdagságával. „Az ember,
aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Barankovics Alapítvány

Weisz Péter: 
A számok nem hazudnak

A matematika mérhető tudomány. 
Két fogalma a végtelen és a meg-
számlálható számosság. Végtelen a 
polgári kormány ellen összeállt keve-
rék koalíció gyűlölete és a kormányt 
kirekesztéssel vádolók rágalomhad-
járata. Megszámlálható és sorba ál-
lítható a viselkedésük ellentmondása.

Évekkel ezelőtt a polgári kormány 
által támogatott Zsidó Világkongresz-
szus budapesti ülése kapcsán megrá-
galmazták a kormányt, hogy össze-
kacsint az antiszemita szélsőjobbal. 
Ma az egykori rágalmazók költöztek 
össze az antiszemita szélsőjobbal.

Vallom: Európában egyedülálló 
módon hazánkban békében élhet és 
fejlődhet a zsidó kultúra, szabadon 
gyakorolható a zsidó vallás, miköz-
ben az unió nyugati államaiból me-
nekülnek a zsidók. A borsodi időközi 
választás bizonyította, mi várható 
a keverék koalíciótól. Szerencsére a 
polgárok nem kértek a zsidózásból és 
cigányozásból.

Mindenki tudja rólam, hogy zsidó-
ként erősen kötődöm a vallásomhoz, 
és Izraelhez, mely országot a magyar 
polgári kormány barátjának tekint. 
Magyarország a hazám, Izrael a sze-
relmem. Radnóti Nem tudhatom és 
Szép Ernő Imádság című versei a 
lámpásaim, az én igazodási pontjaim. 
Egy polgári gondolkodású magyar 
biztosan nem árulja el sem a hazáját, 
sem a szerelmét.

Nem hiszek az Európai Egyesült 
Államokban, de hiszek a nemzeti 
önrendelkezésben, hiszek az önálló 
magyar nemzetben, hiszek Márai, 
Pilinszky nyelvében. Zsidóként büsz-
ke vagyok arra, hogy Magyarország 
azon kevés országok egyike Európá-
ban, ahol zsidó vagy cigány ember 
biztonságban, szabadon megélheti 
identitását. A nemzet sokszínűségét 
és befogadó érzését történelmünk so-
rán olyan zsidó emberek erősítették, 
mint Teller Ede, Wigner Jenő, Mol-
nár Ferenc, vagy cigányként Bihari 

János, Dankó Pista, Péli Tamás, Pege 
Aladár, Cziffra György munkássága.

Magyar zsidóként Tusványoson, a 
patriotizmusról és a hazaszeretetről 
volt módom előadást tartani, ezért 
is esik rosszul, hogy ma, a politikai 
palettán oly nyitottnak, befogadónak, 
európainak valló mix koalíció kép-
viselői nem állnak ki olyan értékek 
mellett, mint a magyar oktatás Er-
délyben vagy Kárpátalján. Sőt.

Rossz emlékeket idéző módon 
raknak ki cigányzenekarokat próba-
helyükről, mondanak fel szerződést 
indokolatlan módon Európa egyetlen 
zsidó tévéjével Erzsébetvárosban, 
nemtelen támadásokat kezdemé-
nyeznek a hazájuk ellen, Jourová- és 
Sargentini-jelentésekbe burkolva. A 
baloldali politikai diktatúra cseppet 
sem jelképes megvalósítója, Erzsé-
betváros polgármestere nem először 
tesz tanúbizonyságot tetteivel arról, 
hogyan kell méltónak lenni a meg-
szokott és elvárt politikai dealhez. 

A keresztényellenes, az egyneműek 
kapcsolatát támogató nyilatkozata 
után én is véleményt alkottam. Ki-
indulási pontom az az isteni parancs, 
hogy „sokasodjatok, szaporodjatok 
és töltsétek be a földet!” Mindehhez 
elengedhetetlen a férfi és a nő – és  
Isten akarata.

Gyöngyösön élőként tudnék neki 
ajánlani egy jobb, tisztább és biz-
tosabb igazodási pontot: egy olyan 
nagytekintélyű gyógyító személyét, 
kinek nevét mind a mai napig tisztelet-
tel emlegetik az általa meggyógyított, 
megmentett emberek, köztük zsidók, 
cigányok, és azok leszármazottai:  
Dr. Niedermüller Ferenc főorvos.

Az alma és a fája: és a nagy távol-
ság!

A szerző a Barankovics Alapítvány 
Izraelita Műhelyének elnöke, a cikk 

a Mandiner.hu oldalon jelent meg

Ma az egykori rágalmazók költöztek össze az antiszemita szélsőjobbal

Surján László: 
Barankovics távozása 

Legfeljebb lábjegyzet lehet a magyar 
kereszténydemokrácia történetében 
az a kérdés, hogy a párt vezetője mi 
módon menekült el Rákosi terrorja 
elől. Ma már sajnos nincsenek közöt-
tünk, akik hiteles tanúi lehetnének az 
1949-es viharoknak. Februárban meg-
kezdődött a Mindszenty-per, és egyér-
telmű lett mindenki számára, hogy 
példátlan egyházüldözés következik.

Az akkor még többpárti parlament-
ben az ellenzéki Demokrata Néppárt 
(DNP) képviselői is világosan látták, 
hogy érdemi politikai munkára nincs 
lehetőségük. Amikor Barankovics 
István megtudta, hogy letartóztatása 
szinte csak órák kérdése, elhagyta az 
országot. A pártvezetést csak Bécs-
ből értesítette erről és arról, hogy a 
DNP beszünteti munkáját. (Ennek 
az lett negyven évvel később a jelen-
tősége, hogy Keresztes Sándor nem 
alapított új kereszténydemokrata 
pártot, csak bejelentette, hogy a DNP 
visszatérve eredeti nevéhez, Keresz-
ténydemokrata Néppártként újrain-
dítja tevékenységét.)

A napokban egy érdekes újságcikk 
került elém, ami a Tel-Avivban kiadott 
Új Kelet című, magát pártonkívüli-
nek minősítő, magyar nyelvű lapban 
1949. február 6-án jelent meg. A cím: 
Feloszlatták a Demokrata Néppártot 
Magyarországon. Az alcím pedig ez 
volt: Barankovics István szökésének 

különös körülményei. A cikk szerző-
je ismeretlen, az anyag Budapestről 
érkezett, ismerve az akkori viszonyo-
kat nyilván okosabb volt a tudósítót 
meg nem nevezni, csak egy zárójeles 
gondolatjel utal arra, hogy létezik. A 
tudósítás szövege:

Budapest (—): A Magyar Demokrata 
Néppártot, amely a magyar parlament 
egyetlen nagyobb ellenzéki pártja volt 
kormányrendelettel feloszlatták. A párt 
vezetője, Barankovics István, néhány 
nappal ezelőtt Bécsbe menekült. Ba-
rankovics szökésének körülményeiről 
érdekes részleteket közölnek. Baran-
kovics Szombathelyen szállott fel a Bu-
dapestre induló rendes személyszállító 
repülőgépre. A gép azonban az utasok 
legnagyobb meglepetésére az amerikai 
zónában levő bécsi repülőtéren szállott 
le. Csakhamar kiderült, hogy Baran-

kovics a repülőgép pilótájával jóelőre 
megállapodott az ötletes szökési terv-
ben.

A hírt a budapesti lapok is február 
6-án közölték, az MTI-re hivatkozva. 
A Szabad Népben mindössze ennyit 
írtak: A Magyar Távirati Iroda jelen-
ti; Barankovics István, a Demokrata 
Néppárt vezetője, pártja pénztárával 
külföldre szökött.

Kérdés, hogy mi igaz ezekből a hí-
rekből. Barankovics távozása kapcsán 
nekem sem az itthon maradt Keresztes 
Sándor, sem a szintén nyugatra távozó 
Varga László vagy Kovács K. Zoltán 
nem említette a pénztár dolgát, vagy 
mert nem igaz, vagy mert helyeselték. 
A távozás körülményiről pedig nem 
tudtak. A repülőjáratra vonatkozó hír 
kicsit romantikus, alighanem a pesti 
szóbeszéd a forrása. Reálisabbnak lát-

szik, amit február 11-én a Szabad Nép 
jelentetett meg:

A magyar hatóságok kiutasították 
Stephen Andrew Koczákot és Robin 
Edwin Steussy-t, az Amerikai Egye-
sült Államok budapesti követségének 
két tisztviselőjét, kémkedés és ember-
csempészés miatt.

Az embercsempészés Barankovics 
távozására utal. Biztonságosabb is 
lehetett egy diplomáciai kocsiban át-
menni a határon, mint a légiirányítás-
sal nem egyeztetett úton repülni át a 
határt, kikerülni a szovjet zónát.

Mindamellett figyelemre méltó-
nak tartom, hogy az izraeli magyar-
ság odafigyelt a hazai belpolitika 
eseményeire, és egyetlen jelzővel 
sem minősítette a pártot, ellen-
tétben a Szabad Nép csahosaival, 
akik a DNP megszűnését ujjong-
va kommentálták, mondván, hogy 
egy fasiszta párt nem működhet a 
demokratikus Magyarországon. 
(Az viszont tragikus, hogy a mai 
baloldalon akad a régi Szabad Nép 
néhány epigonja, akik nem fogják 
vissza a jelzőket, ha a kormánypár-
tokat szidalmazzák.)

A szerző a KDNP 
tiszteletbeli elnöke, az írás az 
mkdsz.hu oldalon jelent meg
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, akik ezt megteszik.

A teremtett világban az anyagi valóságon túl ott van az
ember is a maga szellemi és lelki gazdagságával. „Az ember,
aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. 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

Latorcai János:  
Tanulni a történelmi tragédiákból

Európának ebben a szegletében szin-
te minden családnak megvan a maga 
története a vallása, politikai nézete 
vagy éppen származása miatt elhur-
colt, megnyomorított, meggyilkolt 
rokonairól, mégis, az egyéni és a 
történelmi emlékezet még mindig na-
gyon hiányos. 

Ma, a kommunizmus áldozatainak 
emléknapján azokra emlékezünk, 
akiket a vörös diktatúra fosztott meg 
az emberhez méltó életnek még a re-
ményétől is. A kommunista diktatúra 
olyan totális hatalomra törekedett, 
mely nem elégedett meg csupán a test 
feletti hatalommal, hanem a lelkek, 
az emberi szellem felett is át akarta 
venni az uralmat. 

Képes volt a hazugságot igazság-
nak beállítani, de amikor az elnyomó 
gépezet nyomása, propagandája alól 
felsejlett a valóság, akkor a rendszer 
minden eszközt felhasználva hallgat-
tatta el a megszólalókat és kényszerí-
tette hallgatásra még családjuk előtt 
is azokat, akik megtapasztalták a 
kommunizmus hétköznapi valóságát.

A második világháború alatt szov-
jet fogságba került mintegy hatszáz-
ezer honfitársunkról, az elhurcolt 

civilekről, a „málenkíj robotra” 
kényszerítettekről tilos volt beszélni 
a diktatúra évtizedeiben. A hatalom 
mindent megtett annak érdekében, 
hogy az áldozatok emlékét kitöröljék 
a nemzet, de még a hozzátartozók 
emlékezetéből is.

Ez az elrettentő tiltás tettenérhető 
volt a tudomány területén, a törté-
net-kutatásban is. Sőt, a múlt tudatos 
és végleges eltörlését célul kitűző 
diktatúra még bukását követően is 
rendkívül nehéz helyzet elé állítot-
ta a kutatókat. Az igazi áttörésre 
egészen 2017-ig várni kellett, majd 
végül 2019 őszén az Orosz–Magyar 

Levéltári Ve-
gyesbizottság 
m u n k á j á n a k 
eredményeként 
az Országgyű-
lés nevében át-
vehettem Jura-
szov úrtól, az 
Orosz Levéltári 
Ügynökség ve-
zető-helyette-
sétől az 1941 és 
1956 között a 
Szovjetunióba 
hurcolt magya-

rok tragikus életútját szimbolizáló 
mintegy 681 ezer digitalizált kartont.

Azóta a Magyar Nemzeti Levéltár 
munkatársai a hatalmas mennyiségű 
adat feldolgozását elvégezték, amiért 
külön köszönet illeti valamennyiüket.

Most már rajtunk a sor, hogy törté-
nelmi múltunk e fájdalmas időszaká-
nak lefordított és rendszerezett doku-
mentumait megismerve növelhessük 
és megerősíthessük emlékezetünket. 
Mert, ahogy azt Babits Mihály írta 
egykoron, az emberi öntudat alapja 
az emlékezet, a nemzeti öntudaté pe-
dig a történelmi emlékezet. 

Éppen ezért egy-egy elhurcolt 
szülő vagy nagyszülő gyerekeként, 
unokájaként a mi felelősségünk, a ma 
élők felelőssége, hogy ezeket a kol-
lektív emlékezetté összeálló egyéni 
életutakat megismertessük a minket 
követő generációval, nekik pedig az 
a felelősségük, hogy azt megismerve 
tanuljanak a történelmi tragédiákból 
és felismerjék, hogy az a bolsevista 
ideológia és ateizmus, amire a kom-
munizmus épült, a diktatúra bukása 
ellenére mind a mai napig a hamu 
alatt parázsként él, bármikor új kön-
tösben feltámadhat, veszélyeztetve 
európai, keresztény kultúránkat. 

Ennek felismerése generációkon átí-
velő felelősségünk, terjedésének meg-
akadályozása pedig a jövőnk záloga.

Az Országgyűlés 
alelnöke, a KDNP Országos 

Választmányának elnöke fenti 
beszédét a kommunizmus 

áldozatainak emléknapján tartott 
sajtótájékoztatón mondta el, amelyen 

bejelentették: a Magyar Nemzeti 
Levéltár közzétette a Szovjetunióba 

egykor elhurcoltak adatbázisát

Vejkey Imre:
Megérkezett az írásbeli ítélet a megfeszített Jézust 

gyalázó karikatúra elleni perben
Mint emlékezetes, a megfeszített Jézus 
Krisztust gyalázó karikatúra ellenében 
keresetet nyújtottam be a bírósághoz, 
keresztény közösségünk emberi mél-
tóságának megsértése és vallásszabad-
sághoz fűződő személyiségi jogunk 
megsértése jogcímén.

A bíróság a keresztény közösségünk 
védelme iránti keresetemet elutasította 
úgy, hogy felperesként személyesen 
egy árva szót sem szólhattam az egyet-
len érdemi tárgyaláson. Keresztény-
ként az írásbeli ítélet elolvasása után 
még inkább másodrangú állampolgár-
nak érezem most magam! Mondhatni, 
hogy a kommunista időket megszégye-
nítő szóbeli ítéletre a bíróságnak sike-
rült még két lapáttal rátenni!

Az írásbeli ítéletben a bírónő ugyan-
is kifejtette még azt is, hogy azért 
utasítja el a keresztény közösségünk 
védelme jogcímet, mert ha letakarja 
a Jézus-karikatúráról azt a szöveget, 
hogy „Alapbetegsége függőséget oko-
zott”, továbbá az egyéb képi ábrázolást, 
és kizárólag a megfeszített Krisztust 
nézi, akkor ez szerinte nem más, mint 
egy konvencionális Jézus-ábrázolás! A 
bírónő szinte nekem szegezi a kérdést, 
mi bajom hát a karikatúrával? Mi a baja 

a keresztény közösségnek vele?
Nos, „kedves” bírónő, az a bajom 

személy szerint nekem és az a baja a 
keresztény közösségünknek is ezzel a 
karikatúrával, hogy a megfeszített Jé-
zus Krisztust gyalázza, ezáltal pedig 
bennünket keresztény hívőket! Az ön 
szemléletével kapcsolatban pedig az a 
bajunk, hogy a tények felét tudatosan 
letakarva állapította meg a tényállást. 
Súlyos szakmai hiba csupán a tények 
felét figyelembe venni!

Ön szerint egy gyilkosságot is lehet 
úgy tekinteni, mint egy látogatást? Hi-
szen, ha eltekintünk azon ténytől, hogy 
a gyilkos a lakásában leszúrta áldoza-
tát, akkor csak egy a lakásban tett láto-
gatásról van szó!

Ezen hatalmas szakmai hibát még 
tovább fokozza bírónő akkor, amikor 
teljesen szürreálisan az ítélet indok-
lásában engem, mint felperest vádol 
azzal, hogy a perbeli keresetem szél-
sőséges, bántó és megalázó, mert ke-
resztényként kritikával mertem illetni 
a rajzot és annak készítőjét, és azért is, 
mert kimondtam az igazat, vagyis azt, 
hogy ez a gúnyrajz Krisztus-gyalázó 
és blaszfémikus!

Felháborítónak tartom, hogy a bíró-

nő azért von felelősségre, mert állam-
polgári jogomat gyakorolva kiálltam 
keresztény közösségünk védelmében, 
és visszautasítottam a Jézus Krisztust 
gyalázó gúnyrajzot! Felháborító, hogy 
a bíróság egyenlővé teszi a jogáért kiál-
ló állampolgárt azzal, aki a deliktumot 
elköveti, mondván, hogy miképpen 
a Népszavának tűrnie kell, hogy én a 
karikatúrát istengyalázásnak minősí-
tem, úgy nekem is tűrnöm kell, hogy 
a Népszava így fejezi ki viszonyát a 
keresztény közösséghez! Bírónő, ön 
súlyos tévedésben van, mert a vonatko-
zó törvény alapján nem az én kerese-
temet kellett volna minősítenie, hanem 
a Népszavában megjelent karikatúrát a 
maga teljességében!

Hogy lehet az, hogy ami egy hétköz-
napi ember számára világos, azt a bíró-
ság nem érti?

„Kedves” bírónő, ez nem egy „jópo-
fa vicc”! Mi, állampolgárok elutasít-
juk, hogy megkérdőjelezzék törvény-
ben rögzített állampolgári jogainkat! 
Mi, keresztények visszautasítjuk ezt a 
szemléletet! Bennünket sért, ha a ke-
resztény szimbólumainkat gyalázzák!

A valóság az, hogy ez a gúnyrajz egy 
szellemi természetű keresztényüldözés 

része, melyhez a Fővárosi Törvényszék 
asszisztált, és úgy tűnik, hogy továbbra 
is asszisztálni kíván!

Ez komoly aggodalomra ad okot, 
hogy a bírói ítélkezési gyakorlat által 
miként akarják egyesek ellehetetlení-
teni a keresztény vallási közösségünket 
alaptörvényi szinten megillető védel-
met, ezzel legitimálva az aljas támadá-
sokat!

Lukács evangéliumában azt olvas-
hatjuk, hogy „Minden önmagával 
meghasonlott ország elpusztul, és ház 
házra omlik” (Lk 11,17).

Ne feledjünk hát bátran kiállni keresz-
tény gyökereink és keresztény értékeink 
mellett, mert különben mi magunk is 
meghasonlunk és elpusztulunk!

A szerző a KDNP frakcióvezető-
helyettese, pártügyész.

A cikk a Vasárnap.hu 
oldalon jelent meg

Latorcai János (jobbra), a háttérben Kásler Miklós, az 
emberi erőforrások minisztere
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, akik ezt megteszik.

A teremtett világban az anyagi valóságon túl ott van az
ember is a maga szellemi és lelki gazdagságával. „Az ember,
aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. A környezetszennyezés okozta
károk napjainkban nemcsak az anyagi világban, a szellemi,
lelki világban is veszélyt jelentenek. Naponta kapunk olyan

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

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

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

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

– Folytatás a 13. oldalon –

A lelki-szellemi környezetszennyezés ellen is védekezni kell

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

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

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

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

A teremtett világ 
védelme 
személyes ügy

Jubileumi 
ünnepség
Székesfehérváron

Parkoló volt, 
közösségi
tér lesz

Felelősek vagyunk a
rendezett társadalom
alakításáért

Családi csődvédelem – elfogadta a törvényt az Országgyűlés

FORRÁS: KDNP.HU, MTI

Megjelent Ferenc
pápa Laudato si´ 

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

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

FORRÁS: UJ.KATOLIKUS.HU

– Folytatás a 4. oldalon –

FORRÁS: AA

FORRÁS:MTI

Fórum

Juhász Hajnalka:
Mi a nők szerepe a környezetvédelemben?

Számos tanulmány tekintette már át 
az évek során a nők szerepét a kör-
nyezetvédelmi törekvéseken belül, 
noha ezek zöme csupán a radikális 
feminista szellemi irányzatok visz-
szaigazolását kereste az ökológiai 
mozgalmak tükrében. Ha szélesebb 
perspektívából közelítünk a kérdés 
felé, és megtisztítjuk a progresszív 
külsőségektől, azt láthatjuk, hogy a 
nőknek valóban kiemelt szerepe van 
a környezettudatos gondolkodásban.

E kérdéseket számos oldalról vizs-
gálhatjuk, makro- és mikroszinten 
egyaránt. Kutathatjuk például azt, 
kik a legnagyobb szennyezők és 
hogyan tudunk leginkább nyomást 
gyakorolni rájuk. Elemezhetjük a 
gazdasági folyamatokat és megpró-
bálhatjuk újrastrukturálni azokat. 
Kereshetjük a környezetvédelmi 
megoldásokat a társadalom szöveté-
ben vagy nemzetközi egyezmények 
megkötésében és érvényesíthetjük 
az alapvető értékeinket a nemzeti 
politikában is.

Bármilyen megoldásban gon-
dolkodunk, végső soron mindig az 
egyénhez jutunk: az egyéni felelős-
ségvállaláshoz, a gazdaságot is be-
folyásoló egyéni magatartáshoz és 
a megválasztott képviselők felhatal-
mazása és a politikai akarat mögött 
lévő tömegbázishoz, amelyet maga 
az egyén alkot. Éppen ezért akármi-
lyen politikai vagy gazdasági meg-
oldásról is legyen szó a klímavál-
tozással kapcsolatosan, a lakosság 
támogatására is kívánkozó szükség 
van. Ehhez azonban fontos elhinni: 
egyéni szinten is tudunk változtatni!

A lakosságnak ugyanis elvitat-
hatatlan szerepe van a környezet 
védelmében. Egyrészről, minél kör-
nyezettudatosabbak az emberek, a 

kormánynak és az önkormányza-
toknak annál könnyebb dolga van a 
környezetvédelmi feladatainak ellá-
tása során. Másrészről, ha a lakosság 
gondolkodása környezetbarát, akkor 
sokkal inkább normakövető ma-
gatartást tanúsít a természetszeny-
nyezés kapcsán is, s annál inkább 
hajlandó egyéni áldozatokat hozni a 
közvetlen és tágabb környezete ér-
dekében. A természettel összhang-
ban lévő gondolkodás tükröződhet 
az életünk számos egyéb területén: 
hogyan közlekedünk, milyen termé-
keket vásárolunk, milyen szolgál-
tatásokat veszünk igénybe, mennyi 
energiát pazarolunk el, stb.

A Klímapolitikai Intézet nem-
rég megjelent kutatása szerint a 
klímaváltozás kérdését az embe-
rek a koronavírus-járvány ellené-
re továbbra is fontosnak tartják. A 
közvélemény-kutatás során a meg-
kérdezettek 72 százaléka állítot-
ta, érdeklődése a téma iránt a jár-
ványhullám ellenére sem változott, 
17 százalékuk szerint még nőtt is. 
Ugyanakkor fontos figyelembe ven-
nünk, hogy a klíma- és természet-
védelmi törekvések sikerességében 
kitüntetett szerep jut a nőknek. Az 
évek során számos kutatás muta-
tott rá arra is, hogy a nők környezet 
iránti elkötelezettsége, a környezeti 
problémák iránti érzékenysége álta-
lánosságban nagyobb, mint a férfia-
ké és ezzel pozitív hatást is gyako-
rolhatnak férjükre, családjukra.

A Századvég 2020-as tanulmá-
nya, amely az emberek jövőtől való 
félelmét vizsgálta, ugyancsak ezt az 
állítást támasztotta alá. Ez alapján 
megállapítható, hogy 2017 és 2020 
között a magyar társadalom általá-
nos félelme a jövőre vonatkozóan 

egységesen csökkent, azonban a 
klímaváltozás kapcsán más ered-
ményeket láthatunk. Míg 2017-ben 
közel azonos volt azon férfiak (21,5 
százalék) és nők (21,1 százalék) ará-
nya, akik jelentősen aggódtak a klí-
maváltozás miatt, addig 2020-ban a 
nők 16,3 százaléka választotta ezt a 
választ, míg a férfiak csupán 9,5 szá-
zaléka.

Miért kapcsolódik szorosan a nők-
höz a környezettudatos gondolko-
dás? Mit oly sok mindenben a nők és 
férfiak kiegészítik egymást, azonban 
a nőkben ösztönösen nagyon erős az 
empátia és a gondoskodás. Ugyanez 
a gondoskodás nyilvánul meg és ölt 
testet a szeretteikért való cselekvés-
ben, valamint a természetért való 
tenni vágyásban, a természet meg-
óvása iránti vágyban. A mindenna-
pi apró cselekedetek összeadódnak 
és meglepően nagy hatással tudnak 
lenni a világra.

A Kopp Mária Intézet a Népese-
désért és a Családokért (KINCS) 
2020-as felmérése igazolja, hogy 
a nők áldozatkészsége nem hiába-
való. A reprezentatív felmérésből 
egyrészt kiderül: a nők 62,8 száza-
léka, míg a férfiak 52,5 százaléka 
elkötelezett a környezet védelme 
iránt, másrészt az is, hogy a gyer-
mekes családok 65,1 százaléka aktí-
van elkötelezett a környezetvédelem 
iránt, ami nagyon magas szám. A 
nők nem csak környezettudatosan 
gondolkodnak, de cselekedeteikkel 
lehetőségük van aktívan alakítani a 
közvetlen környezetüket. A Nemzeti 
Otthonteremtési Közösség interne-
tes felmérése szerint a nők számos 
kérdésben meghatározó döntéseket 
hoznak: a felmérés szerint 65 száza-
lékban a nők döntik el, hogy milyen 

lakásban lakjon a család, csaknem 
100 százalékban rajtuk múlik, hogy 
hova járjon a gyermek iskolába és a 
családok kétharmadában is ők azok, 
akik nyaralási célpontot választa-
nak. A mindennapos bevásárlás kap-
csán is ők hozzák meg a döntéseket 
az élelmiszerek, tisztítószerek, napi 
használati termékek vonatkozásban.

A politikai célkitűzéseknek min-
dig az egyéni kezdeményezés ereje 
és hitelessége ad igazi ösztönzést. 
Amikor azonban arról beszélünk, 
hogy mi a hölgyek szerepe a kör-
nyezetvédelmi törekvéseken belül, 
nem szabad abba a hibába esnünk, 
hogy ezt a tagadhatatlanul fontos 
kérdéskört túlértelmezzük, és a ter-
mészetvédelem kérdését, valamint 
az ökologizmust felfeszítsük egy ra-
dikális feminista agendára. Ez óriási 
tévedés lenne!

Ugyanakkor ki kell emelnünk a 
nők környezettudatos gondolkodá-
sának, az ehhez kapcsolódó döntése-
ik fontosságát a család mindennapi 
életében. A nőknek a környezetvéde-
lem kapcsán döntő szerepe van ab-
ban, hogy az egyéni felelősségi szin-
ten eldönthető kérdésekre megfelelő 
választ fogalmazzunk meg. Mindent 
egybevetve: ha a nő környezettuda-
tos, akkor annak meghatározó szere-
pe van a család gondolkodásában és 
a környezet megóvásában! Ha erre 
az értékre is odafigyelünk, megint 
tettünk egy lépést a klímaváltozás 
elleni küzdelemben.

A KDNP alelnökének, 
országgyűlési képviselőjének, a 

párt Nőtagozata elnökének írása 
Nőnap alkalmából a Mandiner.hu 

hírportálon jelent meg

Surján László:
Az Európai Néppárt nem keresztény és nem demokrata 

Az Európai Néppárt (EPP) kilép a Fi-
deszből. Nem tévedés, bár nyilván két 
hiba is van a megfogalmazásban: jelen-
leg az EPP parlamenti frakciójáról van 
szó, és nem a pártról, és persze a Fidesz 
tud kilépni az EPP-ből, nem fordítva. 
(Azóta a Fidesz bejelentette: távozik 
az Európai Néppártból is – a Szerk.) 
A bizarr kép arra utal, hogy az Európai 
Néppárt már jó ideje csak nevében ke-
reszténydemokrata.

A kereszténydemokrácia és a Fidesz 
kapcsolata régebbi, mint amit a közvé-
lemény lát. 1995 februárjában a KDNP 
alelnökeként vendége voltam a Fidesz 
programalkotó kongresszusának. 

A felszólalásomra készülve pontról 
pontra elemeztem az elfogadandó Fi-
desz-programot, és mindenre találtam 

egy kereszténydemokrata párhuzamot. 
El is mondtam akkor, hogy a prog-
ramban csak egy állítás téves, hogy a 
Fidesz szabadelvű párt. A Fidesz már 
akkor, a Liberális Internacionálé tag-
jaként is kereszténydemokrata elveket 

vallott, és azokat vallja ma is. Az Euró-
pai Néppárt és a frakciója pedig folya-
matosan távolodik a kereszténydemok-
rata eszméktől, gazdaságpolitikájában 
a szabad piac és a szabad verseny híve, 
a szociális jelző úgy fityeg rajta, mint 
tehénen a gatya, pedig a szociális pi-
acgazdaság a kereszténydemokrácia 
egyik alapja. Családpolitikája nincs. 
A frakció tagjai között ugyan vannak 
kereszténydemokrata gondolkodású 
emberek, de a frakcióvezetés évek óta 
kitér az elvi tisztázó viták elől, és a 
világnézetileg kényes kérdéseknél lel-
kiismereti szavazást engedélyez. Ezért 
a frakció már régen elveszítette az ar-

culatát: tagjai egyéni döntésük alapján 
szavaznak ilyenkor, ahelyett, hogy erő-
teljes üzenetet küldenének a választók 
felé. Nem, ebben a frakcióban már ré-
gen fontosabb az elveknél az, hogy mit 
ír róluk a baloldali sajtó.

Arcpirító volt, hogy az EPP 2004-
ben szó nélkül lenyelte, hogy Rocco 
Buttiglione nem lehet tagja az Európai 
Bizottságnak, mivel keresztényként 
gondolkodik. 2015-ben az európai mig-
rációs válság idején Manfred Weber, az 
EPP képviselői csoportjának elnöke az 
Európai Parlamentben kritizálta Szlo-
vákiát, mert a menekülők fogadásakor 
előnyben akarta részesíteni a közel-kele-
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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

ti keresztényeket. Még a minimális szo-
lidaritást sem vállalta az üldözöttekkel, 
nehogy „megkülönböztetéssel” vádol-
ják a liberális sajtóban. De valóban nem 
kell előnyben részesíteni azokat, akiket 
vallásuk miatt üldöznek, azokkal szem-
ben, akik jobb életre vágynak?

A legutóbbi európai választások óta 
Manfred Weber kicsinyes bosszúhadjá-
ratot folytat a Fidesz ellen, mert Orbán 
Viktornak tulajdonítja, nem is teljesen 
ok nélkül, hogy nem lehetett az Európai 
Bizottság elnöke. Azt soha nem fogja 
belátni, hogy ennek a valódi oka, hogy 
nem alkalmas a feladatra, hiszen a frak-
ciót sem tudja rendesen elvezetni.

Azzal, hogy a Fidesz képviselői ki-
lépnek az EPP-frakcióból, lényegében 
automatikussá lesz a pártnak az Eu-
rópai Néppártból való távozása is. Az 
alapszabály szerint, ha egy tagpárt kép-

viselője nem az EPP-frakcióba lép be, 
akkor a pártot ki kell zárni. Weber tehát 
eléri, amit Tusk a pártban nem tudott 
elintézni.

Vizsgáljuk meg, hogy mi hátrány 
éri Magyarországot ezzel a lépéssel. 
Mivel az EPP-frakció már évek óta 
nem tudja keresztülvinni az elképze-
léseit, mert a szocialisták, zöldek és 
liberálisok együttese nagyobb erőt 
képvisel, a Fidesz befolyása erre a 
frakcióra szinte semmi előnyt nem je-
lent. Hogy talál-e új szövetségeseket, 
és azokkal együtt mit tud elérni, az 
nyitott kérdés. Az Európai Tanácsban 
a miniszterelnökök nem pártcsaládjuk 
szerint döntenek, hanem a saját nem-
zeti érdekeiket próbálják összhangba 
hozni a többiek kívánságaival. A lé-
nyeges dolgokban, mint például a re-
gionális politika mindig pártok feletti 

blokkok alakultak ki, s ez ezek után is 
így lesz. A Visegrádi együttműködést 
sem pártérdekek éltetik. Azt is látni 
kell, hogy az EPP európai mandátu-
mainak száma évek óta fokozatosan 
csökken. Ezzel a politikával ez a jobb 
sorsra érdemes pártcsoport a meg-
semmisülés felé halad.

A lényeg az, amit a provokatív nyitó-
mondat fejez ki. Egy csak névlegesen 
kereszténydemokrata pártcsoportról 
van szó, ahol a keresztény értékeket 
már régen zárójelbe tették, és a frakció 
alapszabályának mostani átalakításá-
val a demokráciának is hátat fordítot-
tak. Alapvető jogi elv, hogy minden 
jogszabály csak a létrejötte utáni ese-
tekre alkalmazható. Most a frakcióban 
egy olyan alapszabály-módosítást fo-
gadtak el, aminél nem akarják ezt az el-
vet alkalmazni és az új szabály alapján 

akartak dönteni a Fidesz képviselőinek 
tagságáról.  Mit keresne ezek után kö-
zöttük a Fidesz képviselőcsoportja?

Felelni kell ezek után arra, hogy a 
KDNP miért marad bent ebben a frak-
cióban. Jelenleg nem lehet tudni, hogy 
mi lesz az utózöngéje a Fidesz határo-
zott lépésének. Megindul-e egy erjedés 
és az elvi alapokhoz való visszatérés, 
vagy folytatódik a frakció porladása? 
Érdemes tehát várni, sőt egy pozitív 
fordulatot, ha lesz rá szándék, segíteni. 
Ezt sugallja az örök optimizmus. Erre 
még mindig a legtöbb alap – bár szor-
gos kezek bontogatják már – az EPP-
ben van.

A szerző az Európai Parlament 
volt alelnöke. A cikk az mkdsz.hu 

oldalon jelent meg

Molnár Pál:
Előrébb az agarakkal! 

A kutyatartásról írt könyvet dr. Simics-
kó István, a Kereszténydemokrata Nép-
párt parlamenti frakcióvezetője. A poli-
tikus maga is tart kutyát – pumit –, így 
hozzáértően ajánlja a magyar kutyafaj-
tákat a családok figyelmébe. Elsősorban 
az erdélyi kopó és a magyar agár megőr-
zésére kell vigyázni. 

„Kell immár énnékem csak jó ló, 
hamar agár” – írta Balassi Bálint. Az 
európai költőóriás jól választott kutyát. 
„Őshonos nemzeti kutyafajtánk… A 
magyarok agarászatának nyomai a ka-
zár birodalomig nyúlnak vissza… A kö-
zépkori Magyarországon a királyi és ne-
mesi udvarok nagy becsben tartották… 
Mátyás király szenvedélyesen szerette 
az agarakat… A magyar agár évszá-
zadokon át terepagár volt… A magyar 
agár értelmes, éber, jó személy- és háző-
rző.” Ez utóbbi mondatokat már dr. Si-
micskó István, a Kereszténydemokrata 
Néppárt parlamenti frakcióvezetője írta.

A Magyar Mercurius Kiadó most 
adta ki A családhoz tartozó – Canis Lu-
pus Familiaris – Gondolatok a kutyáról 
című könyvet, melynek szerzője a poli-
tikus, országgyűlési képviselő, volt hon-
védelmi miniszter, jogász–közgazdász, 
sportjogi szakjogász, a hadtudomány 
doktora és kungfumester. A könyv 
megírásának indoka meglehetősen egy-
szerű: „Azért, mert gyermekkorom óta 
nagyon szeretem a kutyákat” – vallja dr. 
Simicskó István. 

Komondor, kuvasz, puli, pumi, mudi, 
vizsla, magyar agár erdélyi kopó – a ma-
gyar kutyafajták. Eggyel több van, de ha 
azt is beillesztjük, akkor a lista megta-
nulhatatlanná válik: a rövid szőrű vizs-
lát és a drótszőrű vizslát külön említi a 
szakma. Az ősi szelindek sajnos eltűnt a 
történelem viharaiban.

Hatalmas kincs ez az eleven örökség. 
Ezt onnan is tudhatjuk, hogy irigylik – 
és lopják – tőlünk azok, akiknek nincs 
kutyakincsük. „…a két világháború 
között olyan vadászati törvényt vezet-
tek be Romániában, amely az erdélyi 
kopót és a magyar agarat, illetve a ve-

lük kapcsolatos vadászatot betiltották, 
és a kutyákat dúvadnak minősítették, 
tehát bárki háborítatlanul lelőhette őket. 
A II. világháború után sem lett sokkal 
jobb a helyzet…” – írja dr. Simicskó Ist-
ván. Vannak olyan szomszédos népek, 
amelyeknél felbukkantak „saját” kutya-
fajták újabban, ezek azonban feltűnően 
hasonlítanak egy-egy ősi magyar kutyá-
ra. Van tehát kutyapolitika is – meglehe-
tősen vicsorgó. 

Noha a békés, gazdagító nemzeti po-
litika is él a kutya példájával, még ha ha-
sonlatként is: „Igen sokat kezdeni egy-
szerre többnyire igen ártalmas, s az, ki 
így cselekszik, nem dolgozik nagyobb 
sikerrel, mint azon agár, mely egy ízben 
több nyulat hajhász” – fogalmaz Széche-
nyi István a Hitelben. Ám a legnagyobb 
magyar nem „csak” írt: „1839-ben gróf 
Széchenyi István már megalapította az 
első Pest Megyei Agarász Társaságot. 
Tehát a minőségi állattenyésztés, ló- és 
kutyatenyésztés is a reformkor idősza-
kában indult útjára” – jegyzi le könyvé-
ben dr. Simicskó István.

Milyen érdekes: a bevezetőben idézett 
Balassi-vers is egy sorban említi a „jó 
ló” és a „hamar agár” értékét: és való-
ban, évszázadokkal később a huszárként 
előtte másfél évtizedet szolgáló gróf a 
lótenyésztést akarta megsarkantyúzni 
azzal, hogy a vadászatokhoz az akkori 
lovaknál gyorsabb agarakat vizionált: 
tenyésztődjenek hozzájuk a gyorsabb – 
mint Balassi írta volna: hamarabb – lo-
vak is!

Dr. Simicskó Istvánnál a sorrend for-
dított: e könyv megírását évekkel meg-
előzte a politikai cselekvés. A keresz-
ténydemokrata politikus már 2003-ban 
országgyűlési határozathoz nyújtotta 
be javaslatát „a védett őshonos vagy 
magas genetikai értéket képviselő te-
nyésztett magyar állatfajták nemzeti 

kinccsé nyilvánításáról.” A joganyag 
jegyzéket is magába foglalt, ez tartal-
mazza – számos más között – a magyar 
szürke szarvasmarhát, a gyimesi rackát, 
a szőke mangalicát, az erdélyi kopasz-
nyakú tyúkot, a bronzpulykát, a kisbéri 
félvért, a dinnyési tükörpontyot, az al-
földi buga galambot – és a már felsorolt 
magyar kutyafajtákat. Dr. Simicskó 
István 2008-ban a hungarikumok védel-
méről is nyújtott be határozattervezetet, 
ennek elfogadásával az Országgyűlés 
kinyilvánította, „hogy a hungarikumok 
megőrzendő, egyedülálló nemzeti érté-
ket képviselnek.” A kilenc magyar ku-
tyafajta „2017-ben került be a Hungari-
kumok Gyűjteményébe”.

A könyv remek képekkel bemutatja 
a magyar kutyafajtákat, a méltóságtel-
jes komondortól a dr. Simicskó István 
által is tulajdonolt pumiig. Megtudjuk 
a leírásból, hogy a román hungarófóbok 
által – az agár mellett másik – dúvadnak 
minősített erdélyi kopó is nehéz helyzet-
ben van: számos magyar családnak kel-

lene tehát ilyen kitűnőséget befogadni, 
és felelősséggel nevelni, tartani.

 A kötet a hazánkban jelen lévő, ám 
nem magyar kutyafajtákról – köztük az 
orosz fekete terrierről, az akita inuról, a 
kangalról – is érzékletes leírást ad, pazar 
fényképekkel. Megtudjuk, hogy számos 
filmet forgattak kutyák főszereplésével, 
ilyen például a Lelkipásztor-kutya, a 
Marley meg én, a Hacsi, a leghűsége-
sebb barát című alkotás. Híres kutya 
volt a többi között Balto, „aki” Alaszká-
ban mentett embereket diftériajárvány 
idején. Történelmünk része Roland, a 
kuvasz, II. Rákóczi Ferenc négylábú ba-
rátja. Bo, egy portugál vízi kutya pedig 
magának Obama exelnöknek a kedven-
ce.

A könyv élményt ad azoknak is, akik 
számára a komondor és a puli között 
nem nagy a különbség: egyik kutya, 
másik eb. Tompítja azok emlékét, akik 
kutyatámadást szenvedtek el: „Az em-
ber elleni kutyatámadások elsődleges 
felelőse általában a kutyatartó másik 
ember. Sajnos sok a felelőtlen ember, 
nem tudják, vagy nem akarják felismer-
ni, hogy ha vásárolnak egy kiskutyát, 
akkor azt nevelni kell, csak úgy, mint 
egy kisgyermeket” – hívja fel a figyel-
met a kötet elején dr. Simicskó István.

A KDNP frakcióvezetőjének műve 
érzékelteti, hogy az ember a digitális 
korban sem mondhat le eleven, áldo-
zatkész barátjáról, amely összeköti a 
természettel, s amely a család védelme-
zője sok fenyegetéssel szemben. Olyan 
társ – erre több példát hoz fel a kötet –, 
amely gazdájának halála után is hűséges 
marad.

A kikristályosodó konkrét teendő: 
barátul fogadni és gondosan tartani egy 
erdélyi kopót vagy egy magyar agarat a 
családban. Mert konkrét és tág értelem-
ben is igaz a közmondás: Nem örülnek a 
nyulak, midőn az agarak fiadzanak.

A recenzió a Gondola.hu
 portálon jelent meg
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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás

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

A környezetvédelem, a fenntartható fejlődés, a terem-
tett világ védelme közül a keresztény emberek számára ez
utóbbi a legfontosabb. Számunkra a teremtett világ vé-
delme nem csupán a környezet megóvásáról, a fejlődés
fenntartható mederben tartásáról szól, hanem arról, hogy
látva a minket körülvevő világ szépségét, rendjét, tör-
vényszerűségeit kötelességünknek tartjuk a ránk bízott ér-
tékek megőrzését – mondta Harrach Péter rövid
köszöntőbeszédében, hangsúlyozva: az ember ennek a vi-
lágnak a gazdája, nem teheti tönkre, és védenie kell azok-
tól, akik ezt megteszik.

A teremtett világban az anyagi valóságon túl ott van az
ember is a maga szellemi és lelki gazdagságával. „Az ember,
aki képes a teremtést továbbvinni, gazdagítani a világot” – fo-
galmazott az MKDSZ elnöke. 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
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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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Fontos az érdemibb
kapcsolattartás
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Oltás után Harrach Péter, a Magyar Ke-
reszténydemokrata Szövetség 
elnöke – miután az oltási sor-
ban rá került a sor – március 
9-én fölvette az új típusú ko-
ronavírus elleni (első) védőol-
tást, melyről még aznap este 
Facebook-oldalán számolt be. 
A köztársasági elnökhöz, a 
miniszterelnökhöz és a házel-
nökhöz hasonlóan ő is Sinop-
harm-oltóanyagot kapta. „Ma 
én is megkaptam a vakcinát, 
a kínait. Semmi mellékhatása, 
nincs lázam, nem fáj a karom. 
Nem kell félni tőle! 我很好，晚安!” 
– írta. A kínai írás természete-
sen nem a vakcina mellékhatá-
sa, és annyit tesz: „Jól vagyok, 
jó éjszakát!”.

Az ország öt településén épül honvédelmi sportközpont 

Az ország öt településén épül je-
lenleg honvédelmi sportközpont, 
és további 11 helyszínre vonatko-
zóan már megszületett a döntés; 
a cél az, hogy minden megyében, 
majd minden járásban épüljön 
ilyen, a fiatalok hazafias és hon-
védelmi nevelését is segítő léte-
sítmény – mondta a Honvédelmi 
Sportszövetség elnöke, a KDNP 
parlamenti frakcióvezetője febru-
ár végén Balassagyarmaton.

Simicskó István látogatást tett 
az épülő sportközpontnál a Nóg-
rád megyei városban, ahol 2020. 
február 28-án az ország első ilyen 
létesítményének alapkövét rakták 
le. Elmondta: nagyon jól halad az 
építkezés, a kivitelezők tudják tar-
tani a határidőt, így szeptemberre 
elkészülhet a sportközpont.

A kormány célja, hogy minden 
megyében, majd később minden 
járásban legyenek honvédelmi 
sportközpontok a helyben élő fi-
atalok, illetve mindenki számára, 
aki nagyobb jártasságra szeretne 
szert tenni a sportlövészetben, 
küzdősportokban, technikai spor-
tokban, aki szeretne a csapat- és 
közösségépítés részese lenni – tet-
te hozzá.

Simicskó István ismertette: az 
országban öt helyszínen folyik az 
építkezés, Balassagyarmat mellett 
Újfehértón, Baján, Szarvason és 
Szigetváron. További tizenegy te-
lepülésen a beruházások előkészí-
tése zajlik – fűzte hozzá.

Szólt arról, hogy sok megkere-
sés érkezik a szövetséghez, sok 
fiatal szeretné kipróbálni magát 
sportágakban, a központokban 
pedig mindezt kulturált, szabályo-
zott körülmények között, a fegye-
lem betartásával tehetik majd meg. 
Ez fegyelemre tanítja, bátorságra 
neveli a fiatalokat, a közösségépí-
tésben fontos értéket sajátíthatnak 
el – fogalmazott, hozzátéve: a mai 
virtuális világban is szükség van 
arra, hogy kötődjenek a szülőföld-
höz, szeressék a hazájukat, tisz-
teljék az őseik által rájuk hagyott 
értékeket.

A bejáráson részt vett Csach Gá-
bor (Fidesz–KDNP) polgármester 
és Balla Mihály, a térség fideszes 
országgyűlési képviselője. Simics-
kó István kiemelte, hogy a város-
vezetés és a képviselő is segíti a 
beruházás megvalósulását, min-
dig támogatták ezt a kormányzati 
szándékot.


