NEMZETI FÓRUM

2018. AUGUSZTUS 5.

Nemzeti Fórum

In memoriam Yves de Daruvar
O R S Z Á G G Y Û L É S
A 2019. évre vonatkozó központi költségvetés vitájával zárta tavaszi ülésszakát az Országgyûlés. Szászfalvi László,
a KDNP országgyûlési képviselõje, és
a Nemzeti Fórum egyesület tagja napirend elõtti felszólalásából idézünk:
„Ma talán mindannyiunk számára
evidencia az, hogy keresztény kultúra nélkül nincs Európa és nincs Magyarország. (...) Szeretném hangsúlyozni, hogy amikor a keresztyén
kultúráról beszélek, akkor nem a szûken vett keresztyén hitrõl, keresztyén
vallásról, keresztyén egyházakról és
teológiáról beszélek. A keresztény
kultúra egy sokkal tágabb, de mégiscsak keresztény ihletettségû értékrend, életmód, amely évezredes történelmi realitás itt Európában, itt
Magyarországon. Társadalmi, politikai, kulturális és gazdasági tapasztalati valóság, de egyszersmind a jelen
döntéseinket is meghatározó erõforrás és jövõbeli reményteljes vízió.
Ennek a keresztény kultúrának a jegyében Jézus születésétõl számítjuk
az idõt mindannyian, hitre, meggyõzõdésre tekintet nélkül. Ennek a jegyében Jézus születésnapját, a karácsonyt ünnepeljük mindannyian a
szeretet és a békesség ünnepeként.
Ennek a keresztény kultúrának a jegyében fogalmazott az Európai Unió

egyik atyja, Robert Schuman nagyon
pontosan és szikár módon: »Európa
vagy keresztény lesz, vagy nem lesz.«
Ebben a szellemiségben reflektált
Helmut Kohl az »Aggodalom Európáért« címû felhívásában erre így,
idézem, egy mondatban összefoglal va: »Az alapító atyák Európájának
nincs alternatívája.«
Meggyõzõdésünk szabad megvallása és vállalása; egymás tisztelete és
elfogadása; a belsõ és külsõ szabad ság biztosítása; a szociális elkötele zettség intézményesített lehetõsége; a
nõk és férfiak egyenjogúsága; a sza badság és felelõsség egyensúlyának
valósága; két évezred kulturális, szel lemi, tudományos, társadalmi, politi kai és gazdasági értékrendje, teljesít ménye és intézményrendszerei –
mindez így együtt a keresztény kultú ra. Mi ezt a keresztény kultúrát szeret nénk nemcsak megõrizni, nem pusz tán büszkén vállalni, hanem történel mi felelõsségünknek eleget téve meg
is védeni minden rendelkezésre álló
alkotmányos eszközzel. Mert ez a ke resztény kultúra olyan kipróbált múlt beli értékeket, szellemi, lelki, anyagi
erõforrásokat jelent számunkra, amely
garancia a megmaradásra és remény a
jövendõre nézve.”
Fekete Gyula

Zarándokút Kossuth emlékezetével

Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnöke vezette azt három napos zarándokutat, amely 2018. július 10–12. között Kossuth Lajos életének fõbb
állomásait látogatta meg.

A zarándoklat részvevõi Kossuth Lajos monoki szülõházánál
A Lakiteleki Népfõiskola, a Lakiteleki Eötvös Iskola és a Keresztény Élet
szerkesztõsége tavasszal Kárpát-medencei történelmi versenyt hirdetett
általános- és középiskolás korú fiatalok számára, az 1848-as forradalom,
az áprilisi törvények kiadása 170. évfordulójára emlékezve: „A turini remete” – Kossuth Lajos élete és pályafutása címmel. A döntõben, az elsõ
öt-öt helyezett csapat felkészítõ tanárukkal együtt meghívást kapott arra a
zarándoklatra, amely Kossuth Lajos életének fõbb állomásaira (Budapest,
Cegléd, Debrecen, Monok, Olaszliszka, Sárospatak, Sátoraljaújhely) vezetett, hogy rendhagyó történelem órák keretében, még több ismeretet
szerezhessenek Magyarország egykori kormányzójáról.
***

Szeptemberben indul a Nagy Alajos-ösztöndíj program
Lakiteleken

A lakiteleki Népfõiskola Alapítvány kuratóriuma Nagy Alajosösztöndíjat alapított a Lakiteleken
élõ, fõiskolás és egyetemista fiatalok részére. Az alapítvány egykori
kurátoráról elnevezett ösztöndíj elsõ alkalommal a 2018/2019. tanév
elsõ félévében kerül folyósításra.
Lezsák Sándor országgyûlési képviselõ, a Népfõiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke, július 13-án már másodízben találkozott az ösztöndíjasokkal, ahol szó esett a fiatalok nyári munkalehetõségeirõl, a diákok átlagbérérõl, az iskolaszövetkezetekrõl és a gyakornoki programokról is.
Az õszi félévben valamennyi jelentkezett hallgató havi 30 000 Ft ösztöndíjra jogosult, majd a második félévben – az elsõ féléves teljesítménye alapján – a Népfõiskola Alapítvány kuratóriuma dönt a további folyósításról.
A Népfõiskola Alapítvány a Nagy Alajos-ösztöndíj révén támogatni kívánja a felsõoktatásban tanuló lakiteleki fiatalokat. A hallgatói jogviszony
fennállása mellett az ösztöndíj egyetlen feltétele a lakiteleki állandó lakcím.

Párizsban 2018. június 4-én tartották meg a 97 éves korában elhunyt Yves de Daruvar francia nemzeti hõs temetési gyászmiséjét a Saint-Louis des Invalides katedrálisban, ahol a franciák mellett egy magyar pap, Cibián
Miklós is koncelebrált.
Az egyházi szertartást szép és megható katonai tiszteletadás követte, amelyen sok francia tiszt és több tábornok is részt vett, élükön Bruno Cuche ötcsillagos hadseregtábornokkal. Két nemzeti színû zászló alatt számos
hazánkfia is jelen volt. A magyarokat hivatalosan Sujánszky Jenõ az 1956-os
magyar forradalom francia–magyar emlékbizottságának elnöke képviselte.
Yves de Daruvar (Daruvári Kacskovics Imre) édesanyja francia, édesapja
magyar volt. Bár kora gyermekkorában távol került szülõhazájától, egész életében igaz barátja maradt Magyarországnak, s nagy aktivitást fejtett ki valós
történelmünk, kultúránk, az 1956-os szabadságküzdelmek megismertetése
érdekében Franciaországban.
(Régi barátunktól, Sujánszky Jenõtõl kaptuk az írást. Yves de Daruvar hiteles könyvet írt Trianonról, a Lakiteleki Antológia Kiadó pedig 1991-ben adta ki Yves de Daruvar – A daruvári Kacskovics család története a 18. századtól – címû könyvét.)

ARCKÉP
Fülöp Attila:

„Amint öntik a harangot, az úgy szól”
„– A szegénységnek leginkább kitett csoportba tartoznak
a gyerekek, az egyszülõs családok, a nagycsaládok, a
munkanélküliek, a kistelepüléseken élõk, a roma népesség és az alacsony iskolai végzettségûek. Hogyan lehet
segíteni a helyzetükön?
– A családtámogatási rendszer, és a „segély helyett
munkát” elve a legfontosabb. A foglalkoztatási mutatók
sokat javultak, ami azért fontos, mert ez jelzi azt is, hogy
egyre többen jutnak rendszeres jövedelemhez. Gyermekkoromban sokszor hallottam azt a mondást, hogy „amint öntik a harangot, az
úgy szól”. Amit meg tudunk tenni a gyermekekkel, az késõbb meghozza az
eredményét. A harangot is, ha kiöntötték, utána hiába próbáljuk javítgatni, az
egy életre úgy szól. A társadalmi felzárkózás terén fontos, hogy az elején kell jó
irányba terelnünk a hátrányos helyzetben élõket. Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy a felzárkózáspolitika alapjait gyermekkorban, az oktatásban
kell lerakni. A társadalmi felzárkózás területén pontosan az a lényeg, hogy vannak olyan intézmények, mint a Biztos Kezdet Gyermekházak, a tanodák, a roma szakkollégiumok, amelyek bölcsõdén, óvodán, iskolákon át, egészen a diplomaszerzésig segítenek a „harangöntésben”. Míg 2011-ben 57 felsõoktatási
hallgató került a roma szakkollégiumokhoz, idén már 325 fõ elõmenetelét segítik. A támogatott roma fiatalok közül eddig 360 szerzett diplomát. Ezek a támogató szervezetek segítik azokat a gyermekeket, akik aztán példaképek lehetnek
a többi gyermek számára is. Ez az intézményrendszer nemcsak elfogadott, elismert, hanem állami költségvetésbõl is támogatott. Az egyházak ebben partnerek, az õ történelmi tudásuk és tapasztalatuk nagy segítség. A szociális területen sokszor szoktunk vitatkozni négyzetméterekrõl, normatívákról, tárgyi feltételekrõl, eszközökrõl, de az egyházi intézményrendszernek mindig van egy lelki többlete, hozzáadott értéke. Ugyanakkor nemcsak a nagy programok fontosak, hanem a helyben mûködõ gyakorlatok is. Sokszor az egy-két gyermeket
felkaroló programokból lehet nagyobb közösséget kovácsolni.”
(Részlet Varga Attila, Fülöp Attila államtitkárral készített interjújából,
mely megjelent Mára a szegények és az alacsony keresetûek száma is csökkent címmel. A cikk teljes terjedelmében megtalálható: www.magyaridok.hu)
FÜLÖP ATTILA közgazdász, informatikus, szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelõs államtitkár (EMMI). Budapesten született 1978-ban.
Nõs, három gyermek édesapja. Tanulmányok: Budapesti Piarista Gimnázium
(1993–1997); Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem,
Gazdaságtudományi Kar (1997–2002); Budapesti Mûszaki Fõiskola Neumann
János Informatikai Fõiskolai Kar (2002–2005). Szakmai tapasztalatok: MI
Partners Kft., ügyvezetõ igazgató (2002–2010); EBPP.HU Zrt. (2006–2007);
Emberi Erõforrások Minisztériuma: Szociális és Családügyekért Felelõs Államtitkárság, kabinetfõnök (2010–2012); Család és esélyteremtési politikáért felelõs
helyettes államtitkár (2012–2014); Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi
Kapcsolatokért Felelõs Államtitkárság, kabinetfõnök (2014–2015); TIOP
3.5.2.-12/1-2013-0001 azonosítószámú, „Komplex rehabilitáció Gárdonyban”
megnevezésû projekt végrehajtásának koordinálásáért felelõs miniszteri biztos
(2015. jún. 1.–2015. nov.); az Emberi Erõforrások Minisztériuma szervezeti feltételrendszerének áttekintésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelõs miniszteri biztos (2016. jún. 1.–2016. szept. 30.); nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár (2015–2018. május); 2018-tól az EMMI
szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelõs államtitkára.
(Forrás: kormany.hu)

KÖNYVAJÁNLÓ
Dr. Helgert Imre – Dr. Mészáros Gyula:

A Magyar Honvédség
a rendszerváltás sodrában I. Kötet
Néphadseregbõl – Magyar Honvédség

KÖSZÖNTÕ
Szeretettel köszöntjük Szõcs Géza Kossuth- és József Attila
díjas költõt, politikust, aki munkásságával, életével
nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.
Isten éltesse sokáig 65. születésnapja alkalmából!

A könyv ára: 3000 Ft
(B/5, 416 oldal, RETÖRKI könyvek 28/I.,
ISBN 978 615 5428 93 7)
A könyv megrendelhetõ az Antológia Kiadó címén:
Antológia Kiadó és Nyomda Kft.
6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.
E-mail: antologia@nepfolakitelek.hu
Tel.: 06–76/549–045

KERESZTÉNY ÉLET

Szemle
A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége, a

BUOD-INFO
ez évi 20. száma Berlin, Hamburg, Hannover, Frankfurt,
München, Stuttgart, Nürnberg
magyar közösségeinek gazdagító programjairól ad színes,
képes tudósítást. A Külföldi
Magyar Cserkészszövetség szervezésében immár a 40. Tinódi
Lantos Sebestyén Regõs tábort
szervezték meg, aminek „…
célja, hogy a Nyugat-Európában élõ magyar származású fiatalok testközelbõl élhessék át a
hagyományos magyar paraszti
kultúra minél több vonatkozását. A tárgyi tudás mellett a tábor szervezõi igyekeznek elérni
azt, hogy a hagyomány színes-szagos-ízes élménnyé alakuljon a fiatalok számára. A táborban nem lehetett unatkozni,
a 150 résztvevõ kilenc napon át
táncolt, énekelt, faragott, hímzett, tojást festett, apró hangszert készített, citerázott, hegedült, brácsázott, bõgõzött, és a
sort folytathatnánk. A jubileumi
programok kiegészültek a népzenei és néptáncbemutatóval,
kürtöskalács- és lángossütéssel,
regös történeti bemutatóval,
fluoreszkáló feketeszínházi elõadással, ünnepi szentmisékkel,
illetve táncházakkal.”
A Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia
lapjában, a

FELSÕKRISZTINA
ez évi 3. számában olvasható
Madaras Jenõ nyugdíjas kertészmérnök, 73 éves öreg ministráns
visszaemlékezése. Ebbõl idézünk: „A latin nyelv ismeretébõl, a késõbbi idõbõl is van egy
történetem. A Kertészeti Egyetem hallgatója voltam, mikor az
egyik professzorunk feltette a
kérdést, hogy ki tanult latinul. A
társaink közül senki nem jelentkezett. Ezután egy olyan latin
mondatot vagy szót használt,
mely ismert volt nekem és ezt
hangosabban bemondtam. Ekkor felelõsségre vont a prof.,
hogy az elõbb miért nem jelentkeztem. Azt válaszoltam, hogy
professzor úr, én csak ministráns
voltam és innen ered a latin ismeretem. Ez akkor elég merész
válasz volt a részemrõl, mivel az
egyetem vezetõi közül sokan
erõsen baloldali beállítottságúak
voltak. Szerencsémre az említett
prof nem tartozott ezek közé.”
K. R.
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