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O R S Z Á G G Y Û L É S
Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünnepén, február 2-án arra emlékezünk, hogy Szûz Mária Jézus születése után negyven nappal mutatta be
gyermekét a jeruzsálemi templomban. A görögkeleti liturgia ezt az eseményt a „Találkozás ünnepének” nevezi, mert ekkor találkozott Krisztus
zsidó papokkal, és más emberekkel,
Simeon és Anna prófétaasszony személyében. Az agg Simeon megáldotta õket, anyjának, Máriának pedig
ezt mondta: ,,Íme, sokak romlására
és feltámadására lesz õ Izraelben.”
A keresztény és a zsidó kultúrkör
egyik találkozópontja ez a keresztény
egyházi ünnepnap. Napjainkban Európában ezt a két kultúrkört veszély és
üldöztetés fenyegeti. Kovács Sándor,
a Fidesz-Polgári Szövetség országgyûlési képviselõje, a Nemzeti Fórum
egyesület tagja az Országgyûlésben
azonnali kérdést intézett a Miniszterelnökséget vezetõ miniszterhez: „Milyen intézkedéseket tett a kormány
annak érdekében, hogy Magyarországon érvényesüljön a gyûlöletkeltéssel
szembeni zéró tolerancia?” címmel.
Emlékeztetett arra, hogy 2010-es kormányváltást megelõzõen „Budapest
utcáin szabadon vonulhattak olyan
szervezetek, amelyek antiszemita,
gyûlöletkeltõ mondatokat és elveket
tûztek zászlajukra. A baloldali pártok
által vezetett kormányok csak asszisztáltak ezekhez a cselekményekhez, de
érdemi lépést nem tettek az ellen, hogy
ilyen szervezetek és õket képviselõ sze-

mélyek ne terjeszthessék nyíltan fé lelemkeltõ, erõszakos nézeteiket.
A 2010-es választásokat követõen Magyarország Kormánya minden
eszközt bevetett annak érdekében,
hogy visszaszorítsa a szélsõségeket.
Jól látható, hogy ez sikerült, hiszen
ma Magyarország a világ egyik leg biztonságosabb országa, ahol féle lem nélkül élhetnek az emberek, el lentétben Európa egyes csúcsdemok ráciáival, ahol mindennapossá váltak
az antiszemita megnyilvánulások, a
vallási és etnikai közösségek közötti
feszültségek.”
A Miniszterelnökség államtitkára
válaszában megerõsítette, hogy a
kormány zéró toleranciát hirdetett
meg a gyûlöletkeltõkkel szemben, és
nem engedélyezi a 2010 elõtti gyûlö letkeltõ szellemiségû felvonuláso kat. Az elmúlt években a magyar
kormány segítségével Kaposváron,
Debrecenben, Gyõrben, Székesfe hérváron, Szegeden, Pécsett, Vácon,
Mádon, Keszthelyen, Kiskunhala son, valamint a határon túl a Parti umban, Beregszászon, és Szabadkán
tucatnyi zsinagógát újítottak meg.
Sajnos az elmúlt évek során Francia országban, Németországban és több
nyugat-európai országban növekszik
az antiszemitizmus, ahonnan inkább
menekülnek már a zsidó közösségek,
és egyre kevésbé tudják gyakorolni
mind zsidó vallásukat, mind kulturá lis programjaikat.
Fekete Gyula

Kupolás barlangmedencével
épül termálfürdõ Lakiteleken
A beruházás részeként kialakítanak többek között egy gyerek- és élménymedencét is, a
zárt termálpark pedig több mint
3000 négyzetméteren jön létre.
Lakiteleken nyitott és zárt
gyógyvizû termálfürdõt és
gyógyászati részt, valamint
kempinget, illetve hozzájuk
kapcsolódó kiszolgáló épületeket hoznak létre több mint 4,5
milliárd forintból a Ferroép Zrt.
kivitelezésében – derül ki az uniós közbeszerzési adatokból.
A beruházó a Népfõiskola Alapítvány, mely a tavalyi évben a Nimród szabadidõ- és tájpark és borkatedrális megvalósításával szintén a
Ferroép Zrt.-t bízta meg. Lakiteleken emellett, szintén 2018-ban megkezdték a Nemzeti Mûvelõdési Intézet új, 4054 négyzetméteres székházának építkezését a Lakitelek Népfõiskolán.
Változatos termálvilág épül
A több mint 1200 négyzetméteres nyitott gyógyvizû termálfürdõ kivitelezése magában foglalja többek között: egy bejárati épület megépítését; vizesblokk és vízgépház épület kialakítását; kupolás barlangmedence építését; valamint ülõ-, élmény-, Kneipp- és gyerekmedence kialakítását.
A beruházás részeként átadnak majd 47 darab kemping beállót és létrehoznak egy 40 négyzetméteres fõporta épületet is. A zárt gyógyvizû
termálfürdõ és a kapcsolódó gyógyászati tér pedig csaknem 3000 négyzetméteres lesz. A munkálatok elkészülte után 30 napos próbaüzemet
követõen vehetik majd teljesen birtokba a fürdõt a látogatók.
(Forrás: magyarepitok.hu)
***
A Lakitelek Népfõiskola Alapítvány munkatársat keres: felszolgáló,
kertész, konyhai kisegítõ, szakács, takarító munkakörbe. A munkakör
betöltéséhez szükséges feltételek, valamint további információk a
www.nepfolakitelek.hu oldalon, az állásajánlatok menüpont alatt olvashatók a felhívásban.

KÖSZÖNTÕ
Szeretettel köszöntjük , Tállai András közgazdászt, országgyûlési képviselõt, a Pénzügyminiszérium miniszterhelyet tesi feladatokat ellátó államtitkárát, aki munkásságával,
életével nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.
Isten éltesse sokáig 60. születésnapja alkalmából!

Tisztelettel meghívjuk Önt, családtagjait és ismerõseit
a Nemzeti Fórum Kölcsey Köre
konferencia-sorozata 55. rendezvényére
„Új arcok, régi harcok”
2019. február 20-án, 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 és a beszélgetést vezeti:
Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke
Vendégeink:
Banai Péter Benõ a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelõs
államtitkára; Fülöp Attila az Emberi Erõsforrások Minisztériuma szociális
ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelõs államtitkára; Dr. Latorcai
Csaba az Emberi Erõsforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
***
Szeretettel várjuk Önt és családját „A kommunizmus áldozatainak emléknapja” alkalmából átadásra kerülõ „Parma fidei – Hit pajzsa” díjkiosztó ünnepségére,
2019. február 23. szombat 11.00 órára, a Párbeszéd Háza dísztermébe (1085 Bp.
Horánszky u. 20.). A 2019. év kitüntetettje: Dr. Szabó Ferenc jezsuita szerzetes.A
kitüntetést átadja: Mádl Dalma asszony. Ünnepi beszédet mond: Prof. Dr.
Kásler Miklós miniszter, EMMI. Laudációt mond: Prof. Dr. Bolberitz Pál atya.
Közremûködik: Faragó Laura énekmûvész és Kubik Anna színmûvésznõ.

ARCKÉP
Farkas István (Lupusz atya):

Kalazanciusról
és a piarista pedagógusokról
„A Gondviselõ Isten Kalazanciusnak elsõ iskolája
megnyitása után még 51 évet adott, hogy példájával
elénk élje és meg is fogalmazza, milyen a piarista tanár. Mivel alapítónk a gyermekekben Jézust látta,
munkatársait a legszigorúbb elvek alapján válogatta
meg. Gondosságára jellemzõ, hogy közel 12 ezer levelet írt a piarista nevelésrõl.
Elvárásaiból akkor sem engedett, amikor iskola-alapításokért ostromolták. Aki nem volt alkalmas a
teljes embert igénylõ tanári feladat betöltésére, azt elbocsátotta. (…)
Kalazancius követelményrendszere:
1., a keresztény eszmény elfogadása (az Egyház garantálja, hogy Jézus tanításából egy „i” betû sem veszhet el),
2., az evangéliumokra épülõ életmód személyes vállalása (ez alapozza
meg a piarista pedagógus hitelességét),
3., a tanárok és az osztályok közössége készítse föl a diákokat a családi, az
egyházi és a társadalmi életre,
4., a leghatékonyabb módszerekkel kell a keresztény életmódot továbbadni (ismeret + motiválás + begyakoroltatás).
Ez a szerzeteseket és világi tanárokat egyaránt kötelezi.”
(Forrás: www.szepi.hu)
FARKAS ISTVÁN (Lupusz atya) piarista szerzetes, matematika-, fizika-,
technika- és hittanszakos tanár. Tápiósülyön született 1949. augusztus 1-én. Szülõfalujában járt általános iskolába. A kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségizett 1967-ben, majd augusztusban belépett a Piarista Rendbe, ahol 1975-ben örökfogadalommal kötelezte el magát a szerzetesi-tanári hivatás mellett. 1976-ban fejezte be a nyolcéves teológiát a Kalazantinum Piarista Hittudományi Fõiskolán.
1976 májusában pappá szentelték. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán matematika-fizika szakos középiskolai tanári- (1977), majd
ugyanitt technika szakos középiskolai tanári (1982) diplomát szerzett. A Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen közoktatási vezetõ szakvizsgát tett (2002), késõbb a
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskolán hittan szakos tanári végzettséget szerez (2015) mester szinten. Több gimnáziumban tanított: a budapesti Piarista Gimnáziumban (1976–1988); a kecskeméti Piarista Gimnáziumban (1988–2002) tanár, valamint az intézmény igazgatója (1991–95); 2002-tõl a mosonmagyaróvári
Piarista Iskolában tanár, illetve az intézmény igazgatója (2002–2004 és 2006–2013
között). A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen óraadó tanár (2002–2014); a
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskolának tanára (2009–2018), valamint a
Nyugat-magyarországi Egyetem mosonmagyaróvári karának egyetemi lelkésze
(2010), valamint tanára (2011–). 2014-tõl Dunaszigeten a „Timaffy-KOSZISZ”
Kolping Iskola lelki igazgatója és hittanára.
1990-tõl több mint harminc egyházi iskola születésénél bábáskodott, valamint számos oktatáspolitikai és közéleti tevékenységben, törvényfogalmazói és
tantervírói munkában vett részt. A többi között: 1990-tõl részt vett a Közoktatási
törvény megfogalmazásában, és a Nemzeti Alaptanterv kidolgozásában.
1992-96 között a Katolikus Iskolák Fõhatóságában a katolikus általános iskolák
fõigazgatójaként dolgozott. 1993-1994 között kidolgozta a Katolikus kerettantervet, melyet jelenleg is mintegy félezer iskola használ. A Nemzeti Együttmûködési Alap (NEA) Tanácsának alelnöke (2012–2016). Munkásságát számos
publikáció kíséri, tevékenységét több kitüntetéssel díjazták. 2013-tól Dunasziget
plébánosa. 2014-tõl a Mosonmagyaróvári Piarista Rendház házfõnöke.

KÖNYVAJÁNLÓ
Házi Balázs – Jónás Róbert (szerk.):

Hitel repertórium 1988–1992
A könyv ára: 3000 Ft
(B/5, 336 oldal, RETÖRKI könyvek 36.,
ISBN 978 615 5862 16 8)
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
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Szemle
A II. Magyar Nemzeti Imareggelirõl tudósít „Létezik a politikánál hatalmasabb akarat…”
címmel a Kaposvári Egyházmegye lapja, a

SPIRITUS
múlt évi decemberi száma. Dr.
Mátrai Márta, az Országgyûlés
háznagya köszöntõjében így fogalmazott: „Ma a világ számos
pontján kitiltották Istent az életünkbõl és alig akarják észrevenni, hogy egy végtelen erkölcsi mélység maradt a kitiltás
nyomán. A keresztény hit vállalása ma már szinte személyes
bátorságot kíván, mert vannak,
akiknek türelme csak a másféle
hitek, más nézetek és más szokások elismerésére terjed ki.
Így szinte szemünk elõtt fokozódik a keresztény hitû emberek megbélyegzése, üldözése.
Ezért eljött az ideje annak,
hogy felemeljük a hangunkat,
hogy szóljunk a világ számos
nyelvén az önmagát védõ és
megõrzõ, toleráns kereszténység nevében és védelmében.”
A Szeged-Szentmihályi Szent
Mihály Plébánia decemberi

BÚZASZÖM
címû hírlevelében találtuk
Bauer Ferenc megrendítõen
szép írását, vallomását. Ebbõl
idézünk: „Szülõvárosomban
nem volt szokás, hogy a jubiláló
házaspárok együtt ünnepeljenek, de a saját évfordulójuk
napján hálaadó szentmisén kérték Isten áldását. Így tettek szüleim is, és úgy érzem, az áldás
bõségesen hullott is rájuk. Igaz,
hogy a délszláv háború elszakított bennünket, de õk valóban a
halálig szerették egymást. Elég,
ha arra gondolok, hogy édesapám, miután minden este ágyba fektette a már tíz éve súlyos
Alzheimer-kóros édesanyámat,
még megcsókolta és jó éjszakát
kívánt neki, annak ellenére,
hogy édesanyám már semmit
sem fogott föl.
Kérem a Jóistent, hogy én
is példát adhassak gyermekeimnek.”
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. Remitendát is szívesen fogadunk.
Cím: Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnöke, 1055 Budapest,
Kossuth tér 1–3.
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