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Nemzeti Fórum Szemle
Március 14-én hagyott itt ben-
nünket Dr. Sántha Gábor, az
1956-os Magyar Szabadság-
harcosok Világszövetségének
elnöke, akinek írása a

LÁMPÁS
márciusi számában olvasható.
Küzdelmes életút testamentu-
mából idézünk: „Zavaros idõk
járnak most Európában. Csak a
jövõjüket együtt építõ erõs nem-
zetállamok léphetnek fel a bi-
rodalmat behálózó globális fe-
nyegetésekkel szemben. (…)
Európa kettészakadt, a politi-
kai árkok mélyülnek. (…) A
jobboldaliak fenyegetettsége
eszkalálódott oly mértékben,
amely eddig még nem jelent
meg ilyen gátlástalanul. Folyik
az emberek megfélemlítése.
Nem tûrhetjük el identitásunk
sárba tiprását, a tömeges be-
vándorlás kierõszakolásával
nemzeti múltunk elrablását.”

Hitoktatók tapasztalatai a
hit átadásárólcímmel olvasha-
tunk gazdagító összeállítást a
katekéták tanító gyakorlatából a

VIGILIA
2021/3. számában. Timkó
Andrást idézzük: „A diákok a
sok negatív hatás (online világ,
töredezett családok, iskolai
nyomás) mellett és ellenére is
szeretetéhesek, és válaszokat
keresnek a kérdéseikre. Elsõ-
sorban az egyházhoz és a vallá-
sos élethez kapcsolódó elõírá-
sokat értik meg nehezen. Mivel
a diákjaim többsége nem hitét
gyakorló családból származik,
ezért leggyakrabban talán azzal
az elõírással állnak szembe ér-
tetlenül, hogy kötelezõ misére
járniuk. Sajnálják rászánni az
idejüket a szentmisére, nyûg-
nek érzik. Nem segít ezen, ha
azokon a ritka alkalmakon, mi-
kor misén vannak, negatív ta-
pasztalatokat szereznek: unal-
mas vagy érthetetlen a prédiká-
ció, hamis a kántor, a hívek ba-
rátságtalanul viselkednek. Ezt
az ellenérzést leginkább úgy
lehet áttörni, hogy a szentmise
misztérium jellegére próbálunk
rámutatni, illetve fogékonnyá
tenni õket Isten házának külön-
leges vonásaira. Szeretni szok-
ták, ha közösen templomot láto-
gatunk (misétõl függetlenül), és
közösen megtapasztaljuk a temp-
lom csöndjében Isten jelenlétét.
A kisebbeket a liturgikus kellé-
kek is le szokták nyûgözni.

A szentségek közül másod-
sorban a gyónás a legproblema-
tikusabb. Gyakran félnek tõle,
azonban az elsõ közös szervezett
gyónás utáni felszabadultság ér-
zése feledtetni tudja a szorongá-
sokat. Egy szimbolikus „szertar-
tással” szoktuk zárni az elsõál-
dozást megelõzõ szentgyónást:
együtt elégetjük a saját célra
összeírt bûnök listáját.

K. R.

Hungarikum Liget -
LIGETSZÉPE GYÓGYÁSZAT

Ligetszépe és Ligetszépe Prémium csomagok:

LIGETSZÉPE csomag (4500 Ft/4 kezelés): 4 féle fürdõgyógyászati
kezelést tartalmaz, amelyhez díjmentes orvosi vizsgálat is jár 5 alkal-
mas bérlet vásárlása esetén.

LIGETSZÉPE PRÉMIUM csomag (6500 Ft/ 3 féle kezelés + masszázs):
3 féle fürdõgyógyászati kezelést és egy 40 perces orvosi gyógy-
masszázst tartalmaz.

Fürdõgyógyászati kezelések: víz alatti vízsugármasszázs (15 perc);
szénsavas kádfürdõ (20 perc); iszappakolás (30 perc); víz alatti csopor-
tos gyógytorna (25 perc); szárazföldi egyéni vagy csoportos gyógytorna
(30 perc); mágnesterápia (30 perc); ultrahang (10 perc); orvosi
gyógymasszázs (20 perc); súlyfürdõ (kizárólag orvosi javaslatra).

Természetesen társadalombiztosítási finanszírozással is igénybe ve-
hetõk gyógyászati kezeléseink. A kezelések felírásában kérje mozgás-
szervi szakorvosa/reumatológusa segítségét, és az orvos által javasolt
kezeléseket kedvezményes áron elvégezzük.

Szakorvosi vizsgálatra elõzetes bejelentkezés szükséges: 06
76/549-053. A reumatológiai szakrendelés: hétfõ 12.00–17.00 és csü-
törtök 10.00–14.00 óra között érhetõ el.

Kedvezményes csomagajánlatok:

ÉLETERÕ (16.000 Ft): egyéni tartásjavító vízitorna (30 perc), víz alatti
vízsugármasszázs (20 perc), csokis testkezelés - teljes test és arc - (80 perc)

KÉNYEZTETÕ (16.000 Ft): egyéni gyógytorna passzív technikák-
kal (30 perc), mélyoszcillációs kezelés (20 perc), illóolajos felmelegítõ
masszázs - teljes test - (60 perc)

NIMRÓD (17.000 Ft): mélyoszcillációs kezelés (20 perc),
svégmasszázs (60 perc), vízitorna (30 perc), vákuum kezelés (30 perc).
Sportolás után kifejezetten ajánljuk.

FRISSÍTÕ (16.000 Ft): egyéni gyógytorna passzív technikákkal (45
perc), célzott radiofrekvenciás kezelés/TR terápia (20 perc), tangentor
(20 perc), svédmasszázs (60 perc).

Fürdõgyógyászati kezelések szabályai pandémia idején: Belépéskor
testhõmérséklet mérés történik és a járványügyi kérdõív (Covid-19 kér-
dõív) kitöltése szükséges. A kézfertõtlenítõ használata és a védõtávol-
ság betartása kötelezõ. A központi öltözõ nem használható, a kezelõ-
helységekben paravánok találhatók. A gyógyvizes medencefürdõ nem
vehetõ igénybe, kizárólag a gyógytorna- és a súlyfürdõ medence üze-
mel. Maszk használata a teljes tartózkodás alatt kötelezõ.

A Ligetszépe Gyógyászat – vasárnap kivételével – 10.00–18.00 óra
között szeretettel várja vendégeit. Bõvebb információ: 06-76/549-053

A R C K É P

Az Országgyûlés tavaszi ülésszakán
Orbán Viktor miniszterelnök a koro-
navírus elleni oltóanyag-beszerzések
sorsdöntõ fontosságáról beszélt.
Mondatai amiatt is idõszerûek vol-
tak, mert az oltásokat politikai célok-
ból megzavarni, és fékezni szándé-
kozó politikai erõk aláírás-gyûjtést
indítottak az orosz és a kínai oltó-
anyagok megvásárlásának, és hazai
felhasználásának a megtiltása érde-
kében. A miniszterelnök nyomatéko-
san hangsúlyozta, hogy a járvány-
ügyi helyzet kritikus, és emiatt szá-
munkra egyértelmûen az oltóanyag
hatékonysága a fontos, és nem az,
hogy milyen országban gyártották a
vakcinákat. „Azt akarjuk, hogy erõ-
sebben jöjjünk ki a járványból, mint
ahogy belementünk. Az újraindítás
feltétele azonban a vakcina; vakcina
nélkül nem tudjuk megállítani a ví-
rust, mert újabb és újabb hullámok-
ban az mindig vissza fog térni. Ezért
ma az a legfontosabb feladat, mely
hazánk elõtt áll, hogy megpróbáljunk
minél több vakcinát szerezni; nem
majd, ahogyan Brüsszelbõl ígérik,
hanem gyorsan. Nekünk minden
olyan vakcina jó, ami biztonságos, és
amivel a világon már több millió em-
bert beoltottak. Azt pedig aligha en-

gedhetnénk meg magunknak, hogy
amivel magyarokat oltanak a Vajda-
ságban, az ne legyen elérhetõ nálunk,
Magyarországon. Ezért vásároltunk
a nyugati mellé orosz és kínai vakci-
nát is. Az Oroszországgal kötött
megállapodás értelmében egymillió
ember beoltására elegendõ oltó-
anyag érkezik Magyarországra há-
rom hónap alatt. A kínai vakcina
ügyében is sikerült megállapodást
kötnünk: két és fél millió ember be-
oltására elegendõ vakcinát vásáro-
lunk a Sinopharmtól. Ez azt jelenti,
hogy Magyarországon már öt haté-
kony és biztonságos vakcina rendel-
kezik engedéllyel, ami a tömeges ol-
tás megkezdésének kulcsa.

Felfogásom szerint Magyaror-
szágnak minden oltóanyagra szüksé-
ge van, mert az oltás menti meg az
életet és a munkahelyeket, az oltás
vezet vissza a normális élethez. Min-
den nap számít, és a szó szoros értel-
mében igaz, hogy aki idõt nyert, éle-
tet, sõt sok száz, sok ezer életet nyer.
Ezért nem szabadna a vakcinából po-
litikai kérdést csinálni, nem a vakci-
na területén kell bizonygatni az ame-
rikaiak és a brüsszeliek iránti elköte-
lezettséget.”

Fekete Gyula Szemereyné Pataki Klaudia:

A mértéktartásról
A legnagyobb keresztény ünnep, húsvét napjait éljük.
Krisztus feltámadásának örvendünk. Ám ez az ün-
neplés – akárcsak egy évvel ezelõtt – eltér a megszo-
kottól. A világjárvány még nem ért véget, ezért idén
sem tudunk úgy ünnepelni, ahogyan szeretnénk. Most
még felelõtlenség volna nagy családi összejöveteleket
tartani, vendégséget rendezni, vagy felkerekedni és
meglátogatni a távolban élõ barátokat. A népes és jó-
kedvtõl, nevetéstõl zajos rendezvények, a locsolkodás
helyett a szûk családi körben töltött csendesebb ün-
neplés a helyes, a felelõs magatartás.

Olyan ez, mint a húsvétot megelõzõ nagyböjt.
Komoly kihívás, a fizikum telhetetlensége felett diadalmaskodó szellem gyõ-
zelme. Jellemet próbáló önmegtartóztatás, mértéktartás, amely nem csak a hi-
tünket erõsíti, de a testünk egészségéhez is nagyban hozzájárul.

Önmérsékletre van szükségünk most az élet egyéb területein is. A barátok-
kal, a családtagokkal történõ személyes találkozások számának csökkentésé-
re kényszerültünk. Ilyen felelõs döntéseket meghozni komoly önmegtartózta-
tást igényel minden érintett részérõl. Mégis ez most a helyes hozzáállás. Ezen
a nehéz, göröngyös úton járva az önmérsékleten, mértéktartáson túl, a kitar-
tásra is nagy szükségünk van. Akárcsak a böjti idõszakban. De mindannyian
tudjuk, hogy a cél eléréséért ebben az esetben is áldozatokat kell hoznunk.

A mostani nagyböjt a test és a lélek önmérséklete. Célunk egyértelmû: szeret-
nénk visszakapni a személyes találkozások, az üdvözlõ érintések, az ölelések sza-
badságát. Ez mostanra már mindenkinek nagyon hiányzik. De még mindig képe-
sek vagyunk lemondani errõl is. Kiböjtöljük az idõt, amíg ez ismét lehetséges lesz.
Hiszen csak így tudjuk megóvni önmagunkat, és a számunkra fontos személyek
egészségét. Így tudunk közösen tenni azért, hogy elérhessük a célunkat.

Ahogy a böjtnek, ennek a lelket sanyargató idõszaknak is vége lesz. Nem
tudom, milyen lesz az életünk utána. Sokak szerint nem olyan, mint volt. Az
én véleményem az, hogy a változás jó dolog. Különösen, ha ez a fejlõdésnek
az eredménye. Márpedig a jellemünk bizonyára jelentõs fejlõdésen ment át az
elmúlt egy év, a közös önmérséklet ideje alatt.

SZEMEREYNÉ PATAKI KLAUDIA közgazdász, politikus, Kecskemét
Megyei Jogú Város polgármestere.Kecskeméten született, 1976. március 4-én.
Házasságban él, két leány boldog édesanyja. Középiskolai tanulmányait
Kecskeméten fejezte be, majd Budapesten közgazdász-vendéglátó szakirányon
szerezte meg elsõ diplomáját. A késõbbiekben közgazdász tanári szakon és
nemzetközi gazdasági fõszakirányon újabb diplomákat szerzett. 1998 óta vesz
részt a politikai életben, a Fidesz tagja. 2008 és 2014 között Kecskemét alpol-
gármestere, valamint egy éven keresztül országgyûlési képviselõként is
Kecskemétért dolgozott. 2014. június 24-tõl alpolgármesterként vezette a vá-
rost, majd õsszel megnyerte a polgármesteri választást. 2019. október 13-án is-
mét neki szavaztak bizalmat, és újra Kecskemét polgármesterévé választották.

Kárpátalja szívhangja
„Az elsõ este Beregszászon, Stumpf Benedek András könyvekkel, folyóiratokkal
zsúfolt kicsi dolgozószobájában többen ültünk, várakozó figyelemmel engem fag-
gattak. Vári Fábián Lászlót személyesen akkor ismertem meg. Szeme fölfénylett,
amikor elmondtam, hogy Fábián Lászlóról nekem Szakolczay Lajos beszélt és a
hadseregnél írt, kalandos úton Budapestre csempészett versét is ismerem.

Akkor este tervet, haditervet készítettünk, konspirációs szabályokat fogalmaz-
tunk meg magunknak. Bár hivatalosan Beregszász városát nem hagyhatom el,
mégis tervet készítettünk, hogy hol és mikor adnak kézrõl kézre, hogy egy hét alatt
eljussak Beregszászról Kölcsey verséhez Husztra, Balla Gyulához az ungvári
egyetemre, találkozzak Füzessy Magdiékkal, eljussak Fodó Sándorhoz Viskre,
Kiss Ferenc édesanyjához Péterfalvára és Kovács Vilmoshoz Gátra, aki akkor már
szinte klasszikusnak számított, keserû betegségével, az irodalmi élettõl elzárva élt.

Barátaim próbálták érzékeltetni, ha Beregszászon kívül útközben igazol-
tatnak, akkor rendõrségi fogdába kerülök, a következmények pedig kiszámít-
hatatlanok. Esetlegesen a nagy verésen kívül három lehetõség van: a rossz
változat, a még rosszabb és a legrosszabb. Nem részletezték a változatokat,
nem is érdekelt. Itt minden megtörténhet. Mi vállalunk Téged, mondták, nagy
misszió, amit csinálsz. Ilia tanár úr és Kiss Ferenc hitelesített.

Fölfogtam, hogy nagy a kockázat, de a várható eredmény bennem erõsebb
volt: megismerhetem azokat, akiket elzárnak tõlünk, akiket csak versekbõl,
írásokból ismerek. (…)

Ennek a legendás beregszászi estének tanúja, részese volt Vári Fábián
László, aki úgy lett kortársam, hogy az elmúlt évtizedekben minden verse,
esszéje, kötete Kárpátalja szívhangja volt számomra.

Hetvenedik születésnapján azzal köszöntöm a költõt, hogy ama konspirációs
szabályokat azóta is vasfegyelemmel betartom és betartatom: a nemzeti jövendõ
érdekében fokozottan ügyelünk egymásra, bárhol is éljünk a Kárpát-medencében.

Isten éltessen, Kárpátalja lírai szívhangja, Vári Fábián László!”
(Lezsák Sándor író, az Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke

köszöntõ írása megjelent a Magyar Hírlapban, amely teljes terjedelmében
megtalálható a www.nemzetiforum.hu internetes oldalán is.)

Nemzeti Fórum Egyesület
Havi melléklet, 239.

Szerkesztõ: Bágya Rita
Telefon: 1/441–4432

E-mail: nfmelleklet@gmail.com
Honlapok:

www.nemzetiforum.hu

www.lezsaksandor.hu
www.nepfolakitelek.hu

www.mindszenty.hu

Szeretettel köszöntjük Bíró Zoltán irodalomtörténészt, a
lakiteleki Népfõiskola Alapítvány kurátorát, aki munkássá-
gával, életével nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig 80. születésnapja alkalmából!
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Bakos István (szerk.):

A MAGYAR FALU SORSKÉRDÉSEI
– rendszerváltás elõtt és után

A könyv ára: 3150 Ft
(B/5, 296 oldal, ragasztókötött,

RETÖRKI Könyvek 46., ISBN 978 615 5862 67 0)
A könyv megrendelhetõ az Antológia Kiadó címén:
Antológia Kiadó és Nyomda Kft., 6065 Lakitelek,

Felsõalpár 3.; E-mail: konyvek.antologia@
nepfolakitelek.hu; 06-76/549-045; www.antologia.hu
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