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Nagypapa a bõröndben
O R S Z Á G G Y Û L É S
Május nálunk hagyományosan a családok, az anyák és gyermekeik hónapja. Ha ma megkérdezzük a magyar fiatalokat arról, hogy mik a jövõre vonatkozó elképzelései, akkor
tíz közül kilenc meg szeretne házasodni, és gyermekeket szeretne vállalni. Az ilyen tervek – többnyire
gazdasági okok miatt – csak részben
valósulnak meg. A fiatalok családalapítási terveinek zavartalan megvalósulása érdekében, az Országgyûlés is foglalkozott a családvédelmi
akcióterv bevezetéséhez szükséges
törvénymódosításokkal. Kovács
Sándor, a Fidesz-Polgári Szövetség
országgyûlési képviselõje és a Nemzeti Fórumos képviselõcsoport tagja
az Országgyûlésben felszólalt a törvényjavaslat általános vitájában. Válaszolt azokra az ellenzéki vádakra,
amelyek kevésnek tartották, vagy
csupán egy szûk réteg érdekének minõsítették a családvédelmi célokat.
„Azt a fajta kifejezést, hogy családvédelmi akcióterv, merjük behozni,
merjünk róla vitatkozni, és indítsuk el

azon az úton, amit minden elõdünk,
minden olyan kormány megtett min den társadalmi krízis után, így az
1920-as években az elsõ világháború
után, vagy a második világháború
után, amikor is megpróbálták a de mográfiai helyzetet különbözõ szoci álpolitikai intézkedésekkel javítani.
Mi a magyar emberek magyar gyere keivel szeretnénk a családpolitikai cél jainkat megvalósítani. Lehet, hogy
mindezeket nem fogjuk elérni, de ha
nem teszünk semmit, akkor lehet,
hogy hárommilliós ország leszünk
száz év múlva. (…) Az a fajta család politikai komplex látásmód, ami a Fi desz-KDNP kormányt jellemzi, nem
jellemezte az ellenzéket kormányzási
felelõssége idején.” A szocialisták csa ládellenes intézkedéseire több képvi selõ is emlékeztetett. Az Országgyû lés a családvédelmi akciótervvel azt
üzeni, hogy a gyermeknevelés olyan
teljesítmény, amely közösségi szinten
is elismerendõ, és minden lehetséges
szinten támogatandó, segítendõ!
Fekete Gyula

Németh László mûfordítói tábor
A Lakiteleki Népfõiskola és a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és
Képzésért Alapítvány pályázatot hirdet a Németh László mûfordítói táborban való részvételre.
Helyszín és idõpont: Lakiteleki Népfõiskola, 2019. augusztus 18–25.
Jelentkezési határidõ: 2019. május 31.
A képzés térítésmentes, a tábor teljes idejére a Lakiteleki Népfõiskola és
a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és Képzésért Alapítvány ellátást –
szállást és étkezést – biztosít.
A pályázati felhívásra azoknak a 35 év alatti fiataloknak a jelentkezését
várjuk, akik elhivatottságot éreznek magukban mai (horvát, román, szerb,
szlovák, szlovén, ukrán) és történelmi (csehek, lengyelek) szomszédaink
nyelvén született szépirodalmi szövegek magyarra fordítása iránt.
A mûfordítói táborban a résztvevõk elõadásokat hallhatnak a közép-európai irodalmakról és kultúrákról, mûvelõdési kapcsolataink hagyományáról, valamint szemináriumi foglalkozások keretében (egyes
nyelvek szerinti kiscsoportokban) megismerkedhetnek az adott nyelvû
szövegek fordításának elméletével és gyakorlatával.
A jelentkezés feltételeiért és további részletekért látogasson el a
Lakitelek Népfõiskola honlapjára: www.nepfoiskola.hu – Bõvebb információ kérhetõ: lakitelekitaborok@gmail.com
***

Mûfordítói és országismereti táborok
A Lakiteleki Népfõiskola és a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és Képzésért Alapítvány pályázatot hirdet mûfordítói és országismereti táborokban való részvételre. Az alábbi táborok kerülnek megrendezésre: belaruszmagyar országismereti tábor, kazah-magyar országismereti tábor, koreaimagyar országismereti tábor, mongol-magyar országismereti tábor, mongolmagyar mûfordítói tábor, orosz-magyar mûfordítói tábor.
Helyszín és idõpont: Lakiteleki Népfõiskola, augusztus 25 – szeptember 1.
Jelentkezési határidõ: 2019. május 31.
A képzés térítésmentes, a táborok teljes idejére a Lakiteleki Népfõiskola
és a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és Képzésért Alapítvány ellátást – szállást és étkezést – biztosít.
A táborok keretében az adott célország nyelvét jól ismerõ magyar
egyetemisták és külföldi diákok közösen fejleszthetik tovább nyelvtudásukat és szerezhetnek újabb ismereteket.
A nyertes fiatalok neves szakemberek irányításával ismerkedhetnek
meg a mûfordítás mesterségével, szakmai fogásaival, illetve az adott ország kultúrájával és nyelvével egyaránt. Az egyhetes tábor különbözõ
elõadásokkal várja a hallgatókat: irodalom, kultúra, történelem,
országismeret, nyelvfejlesztés és persze nem utolsó sorban fordítás-elmélet és gyakorlat témakörben. A képzés kiscsoportos gyakorlatok és
összevont elõadások formájában történik.
A jelentkezés feltételeiért és további részletekért látogasson el a
Lakitelek Népfõiskola honlapjára: www.nepfoiskola.hu – Bõvebb információ kérhetõ: lakitelekitaborok@gmail.com

Aki ismeri a költõ korábbi, évtizedekkel ezelõtti színmûvét, az atomfélelemmel és
bunkerral is kacagtató sorsszimfóniát, a Nyolcvan vödör levegõt, annak nem lesz
újdonság Lezsák Sándor új darabjának sírásban-nevetésben, vagyis a groteszkben
csúcsosodó komédiája. Aki viszont most találkozik elõször a költõ ilyesfajta felhõtlen játékával – furcsán hangozhatik, ám komorabb hangja ellenére a történelmet
búvárló Csaba királyfi a friss drámának valamiképp elõzménye –, az is jól elszórakozhat a 20-21. század közép-európai valóságának furcsaságain.
Mert a Nagypapa a bõröndben – szereplõje népszínmûnek mondja – nem
más, mint Kárpát-medencei kórkép, nagyon is életszerû valóságdarabokkal (falurombolás, elvándorlás, besúgások rettenete stb.) megtûzdelve. Legjózanabb,
legigazabb szereplõje a zsákfalu sokat szenvedett, megalázott, halálba kergetett
mesteréért mindig kiálló, fehér köpenyben a beteg emberiséget gyógyító „bolond”, kinek csergõsipkája nem más, mint életszeretet. A kisebbségi töprengésekkel (menjünk vagy maradjunk?), haza- és otthonépítéssel fûszerezett, a
helytállás legkomikusabb jeleit is tükrözõ komédia kacajos hangulata ellenére
is félelmetes látlelet a magyarságvállalásról, a szülõföldön maradásról, az igaztalan a feledés kráterjába taszító közösség (akár Erdély) mindennapjairól.
Nagypapát kiásták, a csontjait „Magyarba” akarták áttelepíteni, az ott élõ rokonok vágyai szerint, hogy elejét vegyék a temetõt vízzel elárasztó vagy így-úgy
veszélyeztetõ helyzeteknek. Viszont a bõröndöt mégsem kell utaztatni, mert a
jobb jövõ reményében a fiatal és öreg családtag is visszatér a szülõföldjére. S a
hétköznap mártírjának akárcsak csontdarabkákban is megtestesülõ erkölcse mindennél nagyobb erõ a nemzetiségi-kisebbségi közösség összekovácsolására.
Fullánkos játékszenvedély viszi elõre a történetet. Minthogy Lezsák cse lekménybonyolítása meseízû – a jó elnyeri jutalmát, a rossz megbûnhõdik –,
ezáltal érezzük igazán groteszk sorsunk nevettetõ megpróbáltatásait. A kikacagott világban rejlõ erõ többletét.
Szakolczay Lajos

ARCKÉP
Prof. Dr. Horváth Ildikó:

A családbarát szülészetek
kialakításáról
„– (…) kiírásra került egy pályázat a családbarát,
családközpontú szülészeti és koraszülött intenzív ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére. Lezárult-e a pályázat, és ha igen, milyen eredménnyel?
Megtörtént a pályázatok elbírálása, aminek eredményeképpen a 6,4 milliárd forint keretösszegben kiírt
pályázaton 44 kórház nyert lehetõséget családbarát
szülészetek kialakítására. (…) A felhívás általános célja a közfinanszírozott szülészeti fekvõbeteg és koraszülött intenzív szakellátás terén a családbarát értékrend, az anya-bababarát környezet és szemlélet minél
szélesebb körû megvalósítása annak érdekében, hogy
megteremtsük a pozitív szülésélmény létrejöttéhez szükséges feltételeket. Fontosnak tartom hozzátenni, hogy a kormány 2010 óta kiemelten foglalkozik a
családdal, a családok védelmével és segítésével, és sokat tesz azért, hogy erõsödjön a gyermekvállalási kedv. (...) Az a meglátásunk, hogy a gyermekszülés
körülményei, az annak során szerzett élmények alapvetõen befolyásolhatják a
késõbbi gyermekvállalási kedvet. Abban bízunk, hogy a pályázatot elnyert kórházakban olyan családias, intim környezet épülhet ki, ahol a szakmai biztonság
mellett hozhatják világra gyermekeiket az édesanyák.”
(Részlet az IME – Interdiszciplináris Magyar Egészségügy 2019. februári
számában megjelent, Boromisza Piroska – Fókuszban a család és az egészségmegõrzés – Prof. Dr. Horváth Ildikóval készített interjújából, mely teljes
terjedelmében megtalálható: www.imeonline.hu oldalon.)
Prof. Dr. HORVÁTH ILDIKÓ egészségügyért felelõs államtitkár.
1988-ban végzett általános orvosként a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Tüdõgyógyász szakvizsgáját 2000-ben, közigazgatás szakvizsgáját
2012-ben tette le. 2007-ben egészségügyi szakmenedzser képesítést szerzett a
Semmelweis Egyetem (SE) Egészségügyi Menedzserképzõ Központjában.
PhD tudományos fokozatot szerzett 1998-ban, a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett 2002-ben. 2006-ban habilitált (SE), 2011-tõl a SE Pulmonológiai Klinika egyetemi tanára. 2014–2015 között az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet stratégiai igazgatója, szervezési-módszertani osztályvezetõ fõorvosa, 2015-tõl a XIV. Tüdõbelosztály osztályvezetõ fõorvosa, 2017-tõl orvos-igazgató, a fõigazgató általános helyettese. 2017-tõl a SE Népegészségtani
Intézetének megbízott igazgatója. 2010–2014 között az EMMI Egészségpolitikai Fõosztályát vezette. 2018-tól a Magyar Tüdõgyógyász Társaság elnöke. A
European Respiratory Society igazgatótanácsának és civil kapcsolatokért felelõs testületének (Advocacy Council) tagja. Több mint kétszáz szakmai konferencia meghívott elõadója, szekcióelnöke volt, hazai és nemzetközi könyvek
fejezeteinek írója. Szakmai munkája elismeréseként elnyerte az MTA Bolyai-ösztöndíját és Simonyi-díját, a L’Oréal-UNESCO Nõkért és a tudományért díjat, a Magyar Tüdõgyógyász Társaság Korányi-gyûrûjét és az
Allergológiai és Légzéspatológiai Szekció Miskovicz-díját, valamint a
Batthyány-Strattmann László-díjat. 2018. október 16-tól az EMMI egészségügyért felelõs államtitkára.
(Forrás: www.imeonline.hu)

KÖNYVAJÁNLÓ
Lezsák Sándor:

KÖSZÖNTÕ
Szeretettel köszöntjük Szalay Károly József Attila-díjas
írót, irodalomtörténészt, újságírót, aki munkásságával, éle tével nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.
Isten éltesse sokáig 90. születésnapja alkalmából!

NAGYPAPA A BÕRÖNDBEN
A könyv kedvezményes ára: 2000 Ft
(A/5, 112 oldal, ISBN 978 963 514 001 5)
A könyv megrendelhetõ a Kairosz Kiadó könyvesboltjában:
1134 Budapest, Apály utca 2/d, vagy a honlapon:
www.kairosz.hu
Lezsák Sándor író, a Szent István Könyvhéten, 2019. május
14-én, kedden 17.00–18.00 óra között, Budapesten a Ferenciek terén dedikálja új könyvét.
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Szemle
Ivánfi Miklós és Soós Viktor
Attila mutatja be Pánczél Hegedûs
János: Mindszenty 1956-ban –
Nem forradalom, hanem szabadságharc címû könyvét a

VASI SZEMLE
idei elsõ számában: „Összességében elmondhatjuk, hogy érdekes és színvonalas alkotás jelenhetett meg Pánczél Hegedûs
János tollából, amely Mindszenty
József bíboros-érsek 1956-os
szerepét alaposan és szakszerûen járja körül. A köteten érzõdik, hogy szerzõje szimpatizál
fõhõsével, és talán a legitimista
iránnyal szemben is kifejezetten megengedõ: ugyanekkor
eme vélt elkötelezõdések nem
válnak az alkotás kárára, inkább egy új, egyéni – és éppen
ettõl izgalmas – olvasatot eredményeznek. Pánczél Hegedûs
megerõsíti mások kutatásainak
(Tyekvicska Árpád) érvényét,
mítosztalanít több eseményt:
például nem szabadították ki
Mindszentyt, hanem kiszabadult. Pálinkás Antalnak a szerepe véletlenszerû, nem annyira a hercegprímás híve volt,
mint kötelességteljesítõ katona, aki halála elõtt is kommunistának vallotta magát.
Mindszenty nem fosztotta ki az
ÁEH-t, hanem annak épületében az iratokat magához vehette. A békepapsággal elszámolt,
több évre visszavetette a kiépült állami egyházügyi rendszer alapjainak a mûködését.
Elemzi híres szózatait, más
megnyilatkozásait is, kiterjedt
politikai-karitatív-egyházi tárgyalásait térképezte fel.”
Az avar kagán kincstára címû írásbevezetõjében Felföldi
Szabolcs így ír a

HATÁRTALAN
RÉGÉSZET
címû, Szegeden megjelenõ folyóirat idei elsõ számában: „Árpád magyarjainak Kárpát-medencébe érkezését megelõzõen
mintegy 300 évig egy, a távoli
Belsõ-Ázsiából a 6. század utolsó
harmadában ideérkezõ – s hosszú
útja során, majd a betelepülését
követõen számos más csoportot
is magába olvasztó – nép, az avarok uralták e vidéket.” Ízelítõ a
rendkívül gazdag, jól szerkesztett
lapszámból: „Az Avar Kaganátus mûködése és népei a 7. században * Bizánci aranypénzek
Avarföldön * Egy avar család
háztartása * Az avar kor – madártávlatból * A kunbábonyi avar
kagán aranyöve” A képes magazin elérhetõ: Határtalan Régészet: hatartalanreg@gmail.com
K. R.
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