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O R S Z Á G G Y Û L É S
Õsszel, a fûtési idény elõtt sokan
kényszerülnek elgondolkodni elerõtlenedett idõs hozzátartozóik téli gondozásáról és ápolásáról. Ilyenkor
többet beszélnek és írnak a családban
gondozás lehetõségeirõl.
Az Országgyûlésben Szászfalvi
László, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyûlési képviselõje és a
Nemzeti Fórum egyesület tagja „Az
otthonápolás megbecsülése” címmel
napirend elõtti felszólalásában szólt
a gondozásra szoruló hozzátartozóikat ellátók társadalmi és állami megbecsülésérõl. „Minden vitán felül áll,
hogy mindent meg kell együtt tennünk annak érdekében, hogy azokat
a honfitársainkat, akik a nap 24 órájában vagy idejük jelentõs részében
gyermeküket, szerettüket ápolják,
gondozzák, valóban a társadalom
megbecsülése vegye körül, és jelentõs mértékben segítsük az õ helyzetük javulását.”
Ma több politikus kritizálja az állam erõfeszítéseit ezen a területen,
de „hiteltelenek, mert ezek a képvi selõtársaim 2004-ben és 2005-ben
látványosan leszavazták azokat a ja vaslatokat, amelyek az otthonápolás
megbecsülését, az otthonápolók

helyzetének a jelentõs javulását, ja vítását szolgálták volna.” Az Euró pai Unió országaiban „sehol sem
foglalkoztatási viszony, tehát nem
munkaviszony az ápolást végzõk te vékenysége, és az ápolt helyzetétõl
függõen az ápolási díj mértéke is
differenciált. Vannak olyan orszá gok, ahol 4-5-6 vagy 7 kategóriában
állapítják meg, szigorú feltételek
mentén. Sok kategóriában jóval ke vesebbet kapnak ott, mint Magyar országon az érintettek. Nálunk az el múlt években 63 százalékkal nõtt a
legsúlyosabb állapotú hozzátarto zó-gondozottak ellátása.”
A napirend elõtti felszólalásra
az Emberi Erõforrások Minisztéri umának államtitkára válaszolt. Ki emelte, hogy ma nem 28 ezer forin tot, – mint az évtized elején –, ha nem 58 ezer forintot kapnak azok,
akik a legsúlyosabb helyzetben lé võ gyermeküket ápolják. Ma azok nak, akik nyugdíjasok, de 20 éven
keresztül a gyermeküket ápolták
saját családjukban, nyugdíjukon
felül megkapják a tartós ápolást
végzõk havi 50 ezer forintos idõs kori támogatását.
Fekete Gyula

Lakiteleki Találkozó
1988. szeptember 3.

Lezsák Sándor: Kedves Barátaim! A Magyar Demokrata Fórum szervezõi nevében sok szeretettel köszöntöm önöket, benneteket. Rendkívül mostoha körülmények között ülünk itt, nagy zajban, szûkösen.
Higgyék el, több hete készülünk erre a találkozóra, erre az összejövetelre, és tegnap éjszaka egy perc alatt a tomboló vihar mindent tönkretett. Ez, amelyikben most ülünk, egy másik sátor már. Az éjszaka olyan
vihar volt itt Lakitelek fölött, hogy a vasakat meghajlította. A sátorvasakat el kellett hordani, és helyére egy újat, egy ideiglenest építeni. Köszönet lakiteleki barátaimnak, tiszakécskei barátaimnak, hogy egy kemény éjszakát dolgoztak, hogy itt azért elviselhetõ körülmények között találkozhassunk. [Taps]
Megkérdezhetnék, s kérdezték néhányan, hogy miért nem egy intézményben jöttünk össze, ahol biztosabb falakkal lennénk körülvéve.
Ki akartunk zárni minden bizonytalansági tényezõt, de íme, az égiek
végül is közbeszóltak. Szeretném elmondani tájékoztatásul, hogy kezdetben 160-180 személyre méreteztük ezt az összejövetelt, és
amennyire örültünk a fölfokozódó érdeklõdésnek, annyira riadtunk is
meg, hogy hogyan tudunk megfelelõ, méltó otthont adni ennek a napnak. Végül közel 350 meghívót küldtünk ki, és itt szeretném megjegyezni azt, hogy tudom, véletlenül megtudtam: néhány meghívó nem
érkezett meg. Valószínû, hogy például Dragon Pali barátom az elkövetkezendõ évtizedekben furcsán nézett volna rám, és én nem tudtam
volna, hogy miért. Kiderült, hogy nem kapta meg a föladott meghívót.
Az ország minden részébõl, sõt, határainkon túlról is azokat hívtuk
meg, akiknek támogató segítségére a Magyar Demokrata Fórum eddig
is számított, és ezután is számít.
Néhány mondatban szeretném elmondani a mai nap menetét. A tanácskozás elsõ elnöke Bíró Zoltán lesz, a szünet után Für Lajos követi,
végül Fekete Gyula lesz a tanácskozásunk elnöke. Hozzászólásra az eddigieknek megfelelõen írásban tessék majd jelentkezni. [Taps] Egy apró
technikai, de talán lényeges megjegyzés: aki vonattal vagy busszal érkezett, azok a diófa alatt itt mellettünk adják le nevüket, és megkeressük
azokat, aki kocsival hazaviszi õket. Elmondom azt is, hogy ügyeletes orvos van közöttünk Szentendrei fõorvos úr személyében, ha valakinek
valami gondja van, akkor tessék hozzánk fordulni. Végezetül azt kívánom valamennyiünknek, hogy legyen bennünk legalább akkora erõ és
akarat, amit én ma éjszaka barátaim arcán a sátor építése közben láttam.
Köszönöm szépen, és átadom a szót Bíró Zoltánnak.”
(Részlet A Magyar Demokrata Fórum – 1988. szeptember 3-i tanácskozásának jegyzõkönyve és sajtóvisszhangja címû kötetébõl. Az Antológia Kiadó gondozásában, 2018-ban megjelenõ kötetet Szeredi Pál
szerkesztette, és a RETÖRKI könyvek sorozatában a 35. megjelent kiadvány, melyet olvasásra szívesen ajánlunk.)

Tisztelettel meghívjuk Önt, családtagjait és ismerõseit
a Nemzeti Fórum Kölcsey Köre
konferencia-sorozata 53. rendezvényére

„A vakmerõ gyávaság ellen”
2018. október 10-én, szerdán 18.00 órakor
a Polgárok Házában (Bp., VIII. ker. Visi Imre u. 6.)
Bevezetõt mond: Dr. Horváth Béla a Kölcsey Kör vezetõje
Köszöntõt mond:
Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke
Vendégeink:
Cey-Bert Róbert Gyula író
Hetzmann Róbert a Magyar Patrióták Közösségének elnöke
Püski István a Püski Kiadó vezetõje
Szalay Károly író
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

ARCKÉP
Domonkos László:

Héjjas Ivánról

„Iván még 1918-ban, harmincadik évének
betöltése elõtt ismerkedik meg a Kecskemétszerte csodált szépséggel, Papp Sárikával –
1920-ban már jegyben járnak.
Ekkor tesz egy, a maga nemében döbbenetes, de rá igen-igen jellemzõ kijelentést,
ami fogadalom is egyben: ameddig a Magyarországról elszakított területek vissza
nem térnek a hazához, nem házasodik meg –
nem akarja, hogy a család ügyes-bajos dolgai-gondjai elvonják õt legfõbb törekvésétõl,
attól, hogy minden erejét legnagyobb céljára: az elrabolt magyar országrészek visszaszerzésére fordíthassa… Hosszú jegyesség
lett a dologból, »de Sári néni kitartott mellette, a Papp család is belenyugodott, két lányuk volt, nagyon úri famíliának számítottak, de belenyugodtak… na, az én apám biztosan nem nyugodott volna bele…« Húsz évig nem házasodtak össze, míg végül 1938 novemberében, nem
sokkal a Felvidék déli sávját visszajuttató, 2-ai elsõ bécsi döntés után a kecskeméti lutheránus templomban Hetessy nagytiszteletû úr esketi össze a már
nem is olyan ifjú párt. Kató néni elbeszélése szerint »nagy konspiráció volt,
titokban, de persze mindenki mindent tudott – mire beértünk a templomba,
már ott toporgott két újságíró…« A polgári esküvõit is igyekeztek titokban
tartani, »Iván bácsi nagyon nem szerette, ha nagy nyüzsgés volt, a nyilvánosságot mindig kerülte… Pedig az egész élete nagy nyüzsgés volt…«”
(Részlet Domonkos László: A Héjjas-nyárfák árnyékában címû könyvébõl,
mely megjelent a Kairosz Kiadó gondozásában 2018-ban.)
DOMONKOS LÁSZLÓ író, újságíró, televíziós szerkesztõ. Szegeden
született 1951. szeptember 11-én. Apai nagyszülei a trianoni diktátum következményeként menekültek el Bácskából. Tanulmányait szülõvárosában végezte, a szegedi egyetemen 1976-ban szerzett magyar-angol szakos bölcsészdiplomát. Még ebben az évben újságíró lett, tizenkét évig a Délmagyarország
kulturális rovatánál dolgozott kritikusként, késõbb a Délvilág fõmunkatársa
lett. 1992 elején Csoóri Sándor hívására került Budapestre, a Magyarok Világszövetségének lapjához. 1994-2009 között a Duna Televízió szerkesztõje,
több sikeres dokumentumfilm alkotója. 1990 tavaszától jelennek meg könyvei, elsõsorban történeti esszéket, a közelmúlt históriai fehér foltjait feldolgozó dokumentumprózát ír, de válogatott publicisztikáinak már két gyûjteményét is kiadták. Rendszeresen publikál a Magyar Hírlapban, a Magyar Idõkben, továbbá a Hitel és a délvidéki Aracs címû folyóiratokban. A Trianoni
Szemle folyóirat szerkesztõbizottságának tagja, a lapszámok egyik állandó
publicistája. A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
(RETÖRKI) külsõs munkatársa. Kutatásai a magyar média történeti szempontú elemzésére, illetve a határon túli politikai szervezetek történetének feltárására irányulnak. Díj: 2013. június 27-én „európai szellemiségû, egyben a
régi magyar értékeket felmutató munkásságáért” megkapta a Magyar
Páneurópa Unió Báró Eötvös József Sajtódíját.
(Forrás: wikipedia.hu, www.retorki.hu)

KÖNYVAJÁNLÓ

Szijártó István:

Húszéves a Százak Tanácsa
„Vállunkra kell vennünk a Hazát!”

KÖSZÖNTÕ
Szeretettel köszöntjük Dr. Daróczi Kálmánt, a BKK vezérigazgatóját, a Mindszenty Társaság tagját, aki munkásságával, életével nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.
Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!

A könyv ára: 3000 Ft
(B/5, 384 oldal, RETÖRKI könyvek 29.
ISBN 978 615 5428 99 9)
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
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Szemle
Az erdélyi keresztény családok
lapja, a

KRISZTUS VILÁGA.
Dr. Darvas-Kozma József pápai káplán, címzetes esperes, a
lap fõszerkesztõje Pál József
Csabát a Temesvári Egyházmegye új fõpásztorát köszönti:
„Az új püspök jelmondata:
Serva eos in nomine tuo –
Tartsd meg õket a te nevedben.
Címerében a székely eredetre
utaló nap és hold, a Szentháromság jelképe, valamint a
bánsági egyházmegye hétnyelvûségére utaló jelkép szerepel.
Pál József Csaba 1955. december 3-án Csíkcsomortánban született. A csíksomlyói
Szent Péter és Pál templomban
keresztelték meg, és ott volt
elsõáldozó. Az Úr hívását követve középiskolai tanulmányait a Gyulafehérvári Kisszemináriumban, teológiai tanulmányait ugyanott a Hittudományi Fõiskolán végezte.
1981. június 21-én szentelte
pappá dr. Jakab Antal megyéspüspök. (…)
Mi is a Szûzanyával együtt
imádkozunk Érted, Püspök
atya, hogy a Jó Pásztor igéje, a
Szentlélek kegyelme segítsen a
sokszínû temesvári egyházmegye építésében.”
A parlamenti Esterházy
Emlékünnepségrõl is tudósít a
Rákóczi Szövetség lapja, a

RÁKÓCZI HÍRVIVÕ
nyári száma. Kövér László
házelnök beszédébõl idézünk:
„Esterházy János mélyen keresztény, tudatosan magyar és
rendíthetetlen demokrata volt
olyan történelmi idõkben, ame lyekben ezen erények mindegyike halálos bûnnek számított. Sorsa nemcsak magyar,
hanem lengyel és közép-európai sors is.
Mint cseppben a tenger,
Esterházy sorsában mindazok
értékei és áldozatai tükrözõdnek, akiknek egy keresztényellenes, nemzetellenes és demokráciaellenes, vagy másként fogalmazva: egy istentelen és embertelen hatalom a
XX. században a testét ugyan
megtörte, de a lelkét legyõzni
nem tudta.
Számunkra, a XXI. század
veszélyei és esélyei közepette
élõ utókor számára Esterházy
János mindazon hitvalló keresztényeknek a jelképe is, akik
akkor válnak a legerõsebbekké,
amikor térdre kényszerítik õket.
Mindezért az õ hite a mi hitünk,
az õ ereje a mi erõnk.”
K. R.
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