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Szemle
Horváth Árpád SJ Önkéntes-
ség, ingyenesség, nagylelkû-
ség címû összeállítása

A SZÍV

jezsuita magazin december-ja-
nuári számában jelent meg.
Vértesaljai László SJ válaszát
másoltuk ide: „Az a tapasztala-
tom, hogy az ingyenességet so-
kan a „mínuszos oldalról” kö-
zelítik meg, nincsen becsülete.
Ha a templomban ingyenesen
osztunk, kapunk valamit, an-
nak nincs értéke. Pedig ez nem
így van. A legnagyobb dolog, a
szeretet ingyen van. Nagyon
meg kellene becsülni. Ára van
az ingyenességnek. Amit adok,
amit ingyen adok, az a szívem
közepébõl jön, az megmér en-
gem, az „kikér” engem. Arról
nekem le kell mondanom, tehát
nem forintban mérhetõ az ára,
mivel a szívem legmélyérõl
jön. Hogyha én az onnét adom
oda, akkor a másik megérzi a
súlyát, az árát, ami a szívem-
ben született meg, és akkor az
az ingyenes dolog nagyon föl-
értékelõdik. Erre mondja Péter
apostol, hogy drága áron kap-
tuk az ingyenes megváltást.”

Hernády Balázs együttes-
vezetõ Gitáros hírmondó cím-
mel örömteli novemberi ese-
ményekrõl tudósít a

FELSÕKRISZTINA

plébániai újság XXVI. évfo-
lyam 1. számában. Ebbõl idé-
zünk: „Több szempontból is a
hónap legmeghatározóbb pont-
ja volt számunkra Krisztus Ki-
rály ünnepe. Elõször is az
Együttesbõl többen énekeltünk
vagy részt vettünk a Közössé-
gek Szentségimádásán a Szent
István Bazilikában. A nagy-
szabású imaalkalmon egy nem
megszokott zenei formáció
szolgált: az alapvetõen katoli-
kus könnyûzenei énekek egy
szimfonikus zenekar, egy köny-
nyûzenei band zenekar és egy
negyven fõs vegyeskar elõ-
adásban szólaltak meg és segí-
tették a résztvevõ híveket az
Úrral való találkozásban. Más-
nap, vasárnap kora délután
Együttesünk hegedûse, Naka-
zawa Klári lánya részesült a
keresztség szentségében, mi
pedig együtt ünnepeltünk ve-
lük ezen a szép ünnepen. Az
esti szentmisén végül több új,
az ünnephez kapcsolódó dalt is
hallhattak az ott egybegyûltek,
ami elõrevetít egy, már régóta
érlelõdõ megújulást…”

K.R.

Csák János: pótolhatatlan és páratlan
a Népfõiskolai Hálózat tevékenysége

Pótolhatatlan és páratlan a népfõiskolai hálózat tevékenysége, összponto-
suló ereje, amely mögött ott húzódik az a több száz, ezer ember, akikkel
kapcsolatban állnak – mondta a kultúráért és innovációért felelõs minisz-
ter december 9-én, a Lakitelek Népfõiskolán tartott szakmai napon.

Az elmúlt év nyarán Lakiteleken megalakult Kárpát-medencei Nép-
fõiskolai Hálózat alapító szervezeteinek elõadásait követõen Csák János
elmondta: „a magyarok feladata az, hogy megvalósítsák kultúrájuk inno-
vációját, amihez egy innovációs kultúra létrehozásán át vezet az út”.

A miniszter szerint a kihívást az jelenti, hogy az õseink által létre-
hozott kulturális örökséget és fizikai javakat, illetve az elmúlt években
a népfõiskolák által felhalmozott tudást, hogyan lehet a legjobban
hasznosítani – fogalmazott.

Kiemelte: a hálózat feladata, hogy a rábízott eszközökbõl a lehetõ
legtöbbet hozza ki. Minden perc és minden forint, amivel nem ezt
tesszük, eltûnik a múltban, és nem lehet újra visszahozni – fogalmazott
Csák János. (...)

A jelenlévõktõl a Kárpát-medencei Népfõiskolai Hálózat bõvítését
kérte és azt, hogy a népfõiskolák használják ki a rendelkezésre álló esz-
közöket, anyagi és emberi erõforrás-lehetõségeket, mert „helyettünk
senki nem viszi át a magyar kultúrát a másik partra” – tette hozzá. (…)

Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a Népfõiskola Alapít-
vány kuratóriumának elnöke megnyitójában elmondta: a szakmai
napra olyan települések és szervezetek képviselõit hívták meg, ahol
nyitottak egy népfõiskola létrehozására. A várományosoknak a talál-
kozó révén lehetõségük nyílik megismerni a népfõiskolai hálózat
szerkezetét, mûködését. A szakmai nap célja továbbá egy gyors hely-
zetkép felvázolása a kormányzatnak – fogalmazott Lezsák Sándor.

Kárpáti Árpád, a Kárpát-medencei Népfõiskolai Hálózat megbí-
zott vezetõje elmondta: a népfõiskolák hálózati mûködése közös szel-
lemi alapon, közös módszertant és erõs kommunikációt, közös fellé-
pést tesz lehetõvé. Olyan értékalapú erõforrásgazdálkodást, amelyben
a népfõiskolák egymást kiegészítve és erõsítve megsokszorozzák a
hálózat tagjainak lehetõségeit és eredményességét. (…)

A Lakitelek Népfõiskolán zajló szakmai napon részt vett Vitályos
Eszter, a KIM miniszterhelyettese is. (Forrás: MTI)

A R C K É P

Csák János:

Család, kultúra és innováció
„A kultúra és a család a legfontosabb, a kultúrán-
kért meg a családokban megtestesülõ nemzetünk
fennmaradásáért dolgozunk. (...)

Nálunk a kormányban a család és kultúra hatá-
rozza meg a célt, hogy merrefelé megyünk. Ma-
gyar kultúrát akarunk, kultúrkiválóságot, aka-
dálymentesítést, és azt, hogy ez a társadalom újra-
termelje önmagát, aminek a terepe az egy nõbõl és
férfiból álló szövetség, a család. Ez a mi vála-
szunk arra, hogy miért is élünk egyáltalán.

Ehhez az szükséges, hogy megteremtsük a felté-
teleket, választ adjunk arra, hogy ezt hogyan is tudjuk fenntarthatóan, hosszú tá-
von biztosítani. Nos, ehhez kell a robusztus, adófizetõ gazdaságunk, amely ké-
pes finanszírozni a családtámogatási rendszert és a kultúránkat általában. Ezért
alakítjuk vállalkozóbarát módon a gazdaságpolitikát és a gazdasági szabályo-
zást. Robusztus gazdasághoz versenyképes cégek kellenek, aminek záloga az
innováció, aminek hordozói az egyetemekrõl kikerülõ elmék, kutatók, illetve a
szakképzésbõl kikerülõ leleményes, mindig új megoldásokat keresõ emberek.

Így függ össze a tárcámnál a család és a kultúra ügye az innovációval,
felsõoktatással, tudománypolitikával, szakképzéssel és vállalkozásfejlesz-
téssel. Ha ezt a körforgást jól megszervezzük, akkor lesz pénzünk a közok-
tatásra, a közbiztonságra, a közegészségügyre, a kultúrára, a családokra.”

(Részlet, a Csák János kultúráért és innovációért felelõs miniszterrel ké-
szült interjúból, amely megjelent az Index.hu oldalon.)

CSÁK JÁNOS kultúráért és innovációért felelõs miniszter. 1962-ben szü-
letett Budapesten. Felesége: Márton Júlia, négy gyermekük és hat unokájuk
van. Életút: A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (jelenleg Buda-
pesti Corvinus Egyetem) Pénzügy és Szociológia szakán szerzett diplomát
(1987). További tanulmányokat folytatott a University of Michigan Business
School vezetõképzõjében, valamint az INSEAD-on. A washingtoni székhelyû
The Heritage Foundation-ben és a grand rapids-i Acton Intézetben volt vendég-
kutató politikai gazdaságtan és energiabiztonság témákban (2009–2010). Pá-
lyafutása során több cég vezérigazgatójaként, illetve igazgatósági tagjaként te-
vékenykedett Európában, az Egyesült Államokban és Ausztráliában is, többek
között a Matáv (pénzügyi igazgató, 1993–2000), a MOL-csoport (elnök, 1999–
2000), a T-Mobile Magyarország (elnök, 1997–2001), a Creditanstalt Invest-
ment Bank (CA-IB), a Budapest Bank (GE Money Bank), a Richter Gedeon
Nyrt. (független igazgatósági tag, 2014–2019), és a Falcon Oil and Gas Ltd. és a
Wildhorse Energy Ltd. igazgatósági tagjaként. Magyarország londoni nagykö-
veteként szolgált (2011–2014). 2003-ban megalapította az üzleti vezetõket tö-
mörítõ Széll Kálmán Alapítványt. A Magyar Köztársasági Érdemrend közép-
keresztjének kitüntetettje. Budapest XX. kerületének díszpolgára, a Sacred Mi-
litary Constantinian Order of Saint George érdemrend Lovagi Nagykeresztjé-
nek birtokosa. Számos könyvet fordított magyarra, köztük Paul Johnson Szók-
ratészról szóló kötetét, valamint nemrég jelent meg közös könyvük Böjte Csa-
bával: Az élet jó oldala címmel. (Forrás: kormany.hu)

A Nemzeti Fórum, az MDF Baráti Köre és az IKON tagjai találkoztak Laki-
teleken, a Népfõiskolán december elején, ahol Lezsák Sándor a Nemzeti Fó-
rum elnöke köszöntõjében kifejtette: a Nemzeti Fórum tovább vitte az MDF
valódi szellemiségét kizárásuk után is.

Bíró Zoltán beszédében összefoglalta a nemzetre leginkább leselkedõ
három fenyegetést: a nem csillapodó migrációs nyomást, a háborús helyzetet
és az LMBTQ-genderpropaganda térnyerését.

Zugló idõközi választásán a Fidesz-KDNP-Nemzeti Fórum színeiben in-
duló önkormányzati képviselõ, Juhász-Pintér Pál köszönetét fejezte ki a
kampányban dolgozóknak, amelyet a valódi egység és összefogás jellem-
zett. Ezelõtt Zuglóban az utolsó markáns Fidesz-gyõzelem 2010-ben volt, de
most látható, hogy Budapesten is van esély jobb eredményeket elérni.

Lezsák Sándor beszédében kiemelte a polgármesterek és önkormányzati
képviselõk együttmûködését a polgárõrséggel, önkéntes tûzoltósággal, vö-
röskereszttel és a civil szervezetekkel, majd hangsúlyozta ennek fontosságát.
Hozzászólása végén felkérte Kelemen András korábbi külügyi államtitkárt,
a Nemzeti Fórum egyik alelnökét, legújabb, Út a szemedben, cél a szívedben
címû könyvének bemutatására, ahol gyermekkoráról, családjáról, és az An-
tall-kormány idején megélt küzdelmeirõl ír.

Lenkei Róbert, a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés tagja elõadásában kiemelte
a helyi újságok kisebb településeken mai napig meghatározó jelentõségét, és
hangsúlyozta, hogy aki közéleti szerepvállalásra adja a fejét, annak kemény mun-
kával, de „le kell járni a körzetet”, tartani kell a napi kapcsolatot az emberekkel.”
(A Találkozóról megjelent írás megtalálható a Nemzetiforum.hu oldalon.)
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K Ö N Y V A J Á N L Ó

Szeretettel köszöntjük Dr. Biró Friderika asszonyt, aki

munkásságával, életével nemzetünk összetartozását se-

gíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig kerek születésnapja alkalmából!

K Ö S Z Ö N T Õ

O R S Z Á G G Y Û L É S
Lezsák Sándor, az Országgyûlés al-
elnöke, a Fidesz-Polgári Szövetség
képviselõ-csoportjának tagja az el-
múlt évtizedekben több mint har-
minc alkalommal szólalt fel az Or-
szággyûlésben a Homokhátság víz-
megõrzésének, és víz-pótlásának az
ügyében. Egy cselekvési program
megvalósítása érdekében 1995 õszén
országgyûlési határozat-tervezetet
nyújtott be, amit az Országgyûlés el-
fogadott. Az elmúlt években a kor-
mány forrásokat különített el a Ho-
mokhátság vízkészletének javítása
céljából készülõ tervek megvalósítá-
sára. Lezsák Sándor kérdést intézett a
területfejlesztési miniszterhez: „...a
homokhátság Budapest és Szeged
vonalán egy 120-150 kilométer hosz-
szú s mintegy 90 kilométer szélessé-
gû, téglalap alakú terület, melynek
nagysága közel 1,2 millió hektár, eb-
bõl csaknem 1 millió hektár a mezõ-
és erdõgazdasági hasznosítású terü-
let. Mind a felszín alatti, mind a fel-
szín feletti vízkészlet az elmúlt évti-
zedekben drasztikusan csökkent. Az
elmúlt évtizedekben itt a parlament-
ben képviselõtársaimmal együtt újra
és újra küldtük a vészjelzéseket, a ja-

vaslatokat a komplex vidékfejleszté-
si, vízpótlási program érdekében. Ör-
vendetes tény, hogy Magyarország
Kormánya figyelembe vette az érin-
tett szakmai javaslatokat, és két
ütemben összesen 6,2 milliárd forin-
tot különített el a Duna-Tisza-közi
homokhátság vízgazdálkodási álla-
potának javítása és helyreállítása el-
nevezésû program terveinek elkészí-
tésére, valamint a kivitelezéshez
szükséges engedélyek beszerzésére.
Kérdezem, hogy áll a homokhátság
vízpótlási programjának tervezése?
Mikor kezdõdhetnek el a kivitelezési
munkák? Milyen hazai és európai
uniós források állnak rendelkezésre a
célok megvalósításhoz?”

Navracsics Tibor területfejleszté-
si miniszter válaszában utalt arra,
hogy „Belekerült Bács-Kiskun me-
gye területfejlesztési koncepciójába,
illetve Bács-Kiskun, Csongrád-Csa-
nád és Pest klímastratégiáiba a Ho-
mokhátság problémáinak kezelése.
(…) Jelenleg a tervezés a végéhez
közeledik. A beavatkozások megva-
lósításánál elsõsorban európai uniós
forrásokat kívánunk felhasználni.”

Fekete Gyula


