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O R S Z Á G G Y Û L É S
Januárban mintegy kétmillió nyugdíjasnak emelkedik a nyugdíja. Többszázezer alkalmazott is számíthat fizetésemelésre. Az év elejétõl, a munkaadók és a munkavállalók közötti
hosszas alkudozás eredményeként
emelkedik a minimálbér összege is.
A bevételek mellett emelkednek
a kiadások is. Az év elejétõl meg szokott, hogy növekednek a biztosí tási díjak, a bérleti díjak, a hiteltör lesztõ részletek, a rezsi átalányok.
Szinte minden család átnézi a tava lyi év kiadásait, és elkészíti idei költségvetési terveit. A múlt hibáiból,
túlköltekezéseibõl tanulva építjük a
jövõ költségvetését. Ezt teszi az Or szággyûlés is. A Kormány számára
megszabja a költségvetés kereteit és
céljait, és ebbõl fakadóan beszámol tatja a kormányt a költségvetési cé lok teljesülésérõl.
Az Országgyûlés 2020 végén vitatta meg a 2019. évi központi költségvetés céljainak a teljesülését, és
fogadta el annak végrehajtását. A vitában felszólalt V. Németh Zsolt, a
Fidesz-Polgári Szövetség frakciója,
és egyben a Nemzeti Fórumos képviselõcsoport tagja. „Képviselõtársaim! Hogyha évtizedek múltán a
2019. évre visszagondolunk, akkor,
úgy vélem, a világjárvány elõtti békeév marad meg az emlékünkben.
Hogyha erre a békeévre gondolunk,

akkor, úgy vélem, a gyarapodás jut
az eszünkbe, hiszen az operatív prog ramok révén ekkor indultak be a be ruházások. A kormány elkötelezett a
kistelepülésen élõk számának növe lése, életminõségének javítása iránt,
valamint ezzel összefüggésben ezen
települések fejlesztésében.
A „Magyar falu” program keretében a 2019-es indulásának évében
közel 60 milliárd forint állt rendelke zésre, és a megítélt összegek kifize tésére 2019-ben maradéktalanul sor
került. A „Magyar Falu Program” si kerességét a 2019-es adatok bizo nyítják. 2873 darab 5 ezer fõ alatti állandó lélekszámú kistelepülés 97,4 százaléka pályázott a programra. A pá lyázati felhívások 100 százalékos
vissza nem térítendõ támogatásként
kerültek kiírásra. A másik terület a
falusi útalap, amelynek a jelentõsé gét nem lehet elégszer hangsúlyozni,
hiszen mindig a négy számjegyû, a
negyedrendû utak azok, amelyeken
hazaérkezünk, az utolsó néhány kilo métert mindig ott szoktuk eltölteni.
A legkevésbé sem közömbös ezért,
hogy milyen a négy számjegyû utak
minõsége. A falusi útalap keretében
2019-ben és ebben az esztendõben
122 milliárd forint értékben, mintegy
900 kilométer alacsonyabb rendû út szakasz felújítása történik meg.”
Fekete Gyula

„Hungarikum Pedagógus Mûhely”
– pályázati felhívás –

A Népfõiskola Alapítvány – a Nemzeti Mûvelõdési Intézet szakmai tá mogatásával – pályázatot hirdet alapfokú és középfokú oktatási intéz ményekben dolgozó pedagógusok számára a „Hungarikum Pedagógus
Mûhely” munkájához való csatlakozásra.
A megvalósuló program szakmai elõzménye: Az eddigi Kárpátmedencei tapasztalatok alapján megállapítható, hogy több olyan iskolai
közösség is van már, ahol a települési értéktár létrehozása után az érté kekrõl szóló ismeretek valamilyen formában megjelentek az alap vagy
középfokú oktatásban.
A program célja: A Népfõiskola Alapítvány pályázati felhívásának célja, hogy összegyûjtse azokat a „jó gyakorlatokat”, amelyek bemutatják,
hogyan lehet a települési értéktárak tartalmát megjeleníteni az oktatásban.
Keressük azokat a pedagógusokat, akik valamilyen módszertani elképzelés
alapján mindezt már megvalósították. Azt szeretnénk, ha a Kárpát-meden ce területén dolgozó pedagógusok megismernék módszertani elképzelései ket, és a tapasztalatokat hasznosítani tudnák a saját intézményeikben.
A program egyik legfontosabb célkitûzése, hogy nyilvánosságra kerüljenek azok az alternatív lehetõségek, amelyek azt mutatják be, hogy
ezeket alkalmazva bármely iskolai közösség a saját környezetében, a
saját települési értékeire vetítve tudja ezeket alkalmazni.
A pályázók köre: a Kárpát-medence alap és középfokú oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok.
A pályázat tartalma: a pedagógus szakmai önéletrajza; motivációs
leírás arról, hogy miért tartja fontosnak a települési értéktárak megjele nítését az oktatásban; a pedagógus által alkalmazott módszertan részle tes leírása; a módszertani leírásnak tartalmaznia kell azt a megoldást is,
amely alapján a települési értéktár tartalma felhasználásra kerül.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 31.
A pályázat benyújtása elektronikus úton történik
a sandor.lezsak@parlament.hu e-mail címre,
a levél tárgyaként tüntessék fel: Hungarikum Pedagógus Mûhely.
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A könyv megrendelhetõ a RETÖRKI címén:
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KI GONDOLTA VOLNA, hogy egy költõ fogja
megalkotni korunk – s ebben a huszadik század
utolsó negyedszázada éppúgy beletartozik, mint a
huszonegyedik eleje – szimbolikában is egyedi tragikomédiáját. Mert Lezsák Sándor, a „tanyasi tanító” az Isten lábát fogta, amikor belehallgatott az
éterbe. Ha nincs a világpolitikában annyi zûr – mikor nem volt? – talán nem hallja meg, mert lelkiismeretén nem dörömböl, a hívó szót. Ám szerencsére
figyelt; a mindig meglengetett, egyik a mást sakkban tartó atomhalál-víziónál nagyobb fenyegetettsége adta kezébe a tollat. Fõképp a kisembert, a minden és mindenki által kiszolgáltatottat gúzsba kötõ
iszonytató félelem – írja Szakolczay Lajos Széchenyi-díjas irodalomtörténész a kötet elõszavában.
A NYOLCVAN VÖDÖR LEVEGÕ címû tragikus komédia a Színház
címû lap 1985. februári számának drámamellékletében volt elõször olvasható. A sikeres színházi bemutatók után a mû – tizennégy éves késéssel –
1999-ben jelenhetett meg elõször könyv alakban.
A Nyolcvan vödör levegõ láthatóan semmit nem vesztett idõszerûségébõl,
Lezsák Sándor darabja azóta is félelmetesen aktuális.
(A könyv megrendelhetõ a Kairosz Kiadónál. A könyvesboltban: 1134 Budapest, Apály utca 2/d, vagy a honlapon: www.kairosz.hu)

ARCKÉP
Zsuffa Tünde:

Szent Erzsébetrõl
„…Rabul ejtett a korszak és Erzsébet személyisége.
– Mi ragadta meg benne?
– A határozottság és a szelídség, a tisztaszívûség és az öntudatosság ritkán jár annyira kéz a
kézben, mint abban a kislányban, aki néhány
évesen már király apjának ad tanácsokat arról,
hogyan kell igaz uralkodóként vezetni egy országot. II. András lányának, Erzsébetnek az értékrendje az iránytûnél is pontosabb utat mutat
mindenkinek, aki figyel rá. A XIII. század sötéten örvénylik, minden van itt,
ami ijesztõ: testvérviszályok, hatalmi harcok, megvesztegethetõ, korrupt fõurak, háborúk, pusztulás… Erzsébet soha egy pillanatra sem inog meg ebben
a közegben. (…)
– Erzsébet életét, történetét, személyiségét sokan ismerik. Ön hogyan jellemezné, írná le õt?
– …Egy fiatal nõ volt a messzeségben család, otthon, anyanyelv nélkül,
majd pedig feleség volt, aki rajongott a férjéért. Olyan szép és tökéletes volt a
szerelmük, hogy én is hinni kezdtem azokban az érzésekben, amelyeket átéltek. És elhittem Erzsébet õszinte fájdalmát, gyászát is Lajos halála után. És elhittem a csodáit és a látomásait is. És éreztem az özvegy áldozatkészségét,
szeretetét, amit a szegények és a betegek iránt tanúsított. Értük élt, nem érdekelték a szép ruhák, a pompa és a fényûzõ ünnepségek. Legjobban pedig az a
kérdés foglalkoztatott vele kapcsolatban, hogy miért nem kérgesítették meg
az asszony szívét a tragédiák, az ármánykodások és az árulások, miért nem
omlott össze a járvány, az éhínség idején, vagy amikor a gyermekeivel az utcára tették, és azok sem fogadták be, akiken õ segített korábban.
– Erzsébet személye miben lehet példakép a mai fiataloknak?
– A természetességét emelem ki. Nem akart többnek látszani senkinél, és
úgy tudott szeretni, mint senki más. Nem a külsõségnek élt, a fényûzõ világnak, nem szédítette meg a gazdagság, nem volt képmutató. Modern nõ volt,
túlszárnyalta korát és minden cselekedetébõl kiérzõdött Isten jelenléte.”
(Részlet Varga Gabriella, Zsuffa Tündével készített interjújából, amely
Tökéletes szerelem a földet tartó ég alatt címmel, megjelent a katolikus.ma internetes oldalon.)
ZSUFFA TÜNDE író (1975) egy fejér-megyei kisvárosban, Pusztaszabolcson nõtt fel. Tanulmányait Bécsben és Heiligenkreuzban végezte, teológiát, történelmet és germanisztikát tanult. Több mint egy évtizedig dolgozott a
bécsi magyar nagykövetségen, ahol egy munka során megismerkedett Lezsák
Sándorral, és az õ ösztönzésére kezdett el írni. Miután Zsuffa bemutatta a
lakiteleki népfõiskolán az elsõ kötetét, az Antológia Kiadó pártfogoltja lett. Regényei központjában a XX. századi magyar történelem eseményei, a megpróbáltatások, a hitbõl fakadó küzdelmek, a hazaszeretet, valamint az emigrációba
kényszerült magyarok sorsa áll. Az Ingeborg címû történetében pedig egy kegyetlen Stasi kémnõ megtérésérõl írt. A magyar író húsz évet élt az osztrák fõvárosban fiával, Berei Mózes József többszörös mûkorcsolyabajnokkal. Édesapja halálos ágyánál tett ígéretét betartva, nem vertek gyökeret Ausztriában, és
Budapestre költöztek 2019 januárjában. Az író a Hírek rabjai címû regényével
intett búcsút a külföldi tartózkodásának, és könyvében élethûen mutatta be korunk aktuális témáját, a menekültválságot. Elõrevetítette az osztrák elõrehozott
választásokat és a bécsi terrort is. Magyarországon Erdõ Péter bíboros felkérésére elvállalta a jövõ évre halasztott Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
sajtófõnöki posztját. Zsuffa nemcsak országot váltott, hanem íróként is nagy
fordulatot tett: Legújabb könyvében, Az Ég tartja a Földet címû regényében
Árpád-házi Szent Erzsébetnek állít méltó emléket, és hozza közel a világ egyik
legismertebb szentjét a mai világ számára.

KÖSZÖNTÕ
Szeretettel köszöntjük Mécs Károlyt, a Nemzet Mûvésze
címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvészt, rendezõt, érdemes és kiváló mûvészt, aki munkásságával, életével nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.
Isten éltesse sokáig 85. születésnapja alkalmából!

KERESZTÉNY ÉLET
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Szemle
Fohász a pandémia miatt elhunytak üdvösségéért címû
írásból Erdõ Péter bíboros gondolatait idézzük, amely a Fõegyházmegye lapjában, az

ESZTERGOMBUDAPEST
számában jelent meg: „… a járvány miatt a Szentszék egész
novemberre kiterjesztette a szokásos esetben halottak napján,
illetve az azt követõ héten elnyerhetõ teljes búcsút, hogy ezzel is mérsékeljék a zsúfoltságot
a templomokban, sírkertekben
és urnatemetõkben. Beszámolt
arról is, hogy a kórházakban
ápolt koronavírusos betegek, elsõsorban a haldoklók lelkipásztori ellátását az összes elõírás
megtartásával, a lehetõ legnagyobb óvatosság mellett igyekeznek megszervezni, ahol ezt a
kórház engedi, és a beteg kéri.
A fõegyházmegyénkben a papoknak ehhez külön fõpásztori
jóváhagyás is szükséges. Mint
fogalmazott, a járvány, a szembesülés az emberi élet törékenységével mindig alkalom a megtérésre, arra, hogy csak a legfontosabb dolgokra figyeljünk.
Így volt ez a régi, nagy járványok idején is és így van ma is.”
A magyar rádiózás napján a
Magyar Rádió elnöke, Szabó
Tamás köszöntötte az egyre
népesebb hallgatóságot. A

MÁRIA RÁDIÓ
decemberi számából idézünk:
„Nagyon sok példát lehet mondani a rossz tudások terjesztésére, sajnos viszonylag kevés példát a jó tudások terjesztésére. Én
mindenesetre meg vagyok gyõzõdve arról, hogy ha ezt a két kategóriát vennénk mércééül, akkor a Mária Rádió a jó tudások
fájához lenne hasonlítható. Megköszönöm a hallgatói család figyelmét, szeretetét, imáit, önkéntes szolgálatát, és természetesen anyagi hozzájárulását is,
hogy a Mária Rádió mûködhet
Magyarországon. Külön köszönöm a határon túli testvéreknek,
hogy Délvidéken, Felvidéken és
Erdélyben is mûködtetik a magyar nyelvû Mária Rádiót! Isten
áldja meg a hallgatói családot a
rádiózás napja alkalmából is!”
K. R.
***

KÖSZÖNET

Köszönjük mindazon plébániáknak, önkormányzatoknak,
alapítványoknak, egyesületeknek, akik címünkre elküldik a
helyi újságot, hírlevelet. Ezeket továbbítjuk a lakiteleki Népfõiskolára és adjuk tovább a
Kárpát-medence minden részérõl érkezõ vendégeinknek. Remittendát is szívesen fogadunk.
Cím: Lezsák Sándor a Magyar
Országgyûlés alelnöke 1055
Budapest, Kossuth tér 1–3.
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