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A szolgáló szeretet szentje

O R S Z Á G G Y Û L É S
Magyarország már a középkor óta bortermelõ hatalom. A tavalyi bortermelés – mintegy 3,5 millió hektoliter bor
– nagyságrendben azonos a két évvel
korábbi terméssel. Területarányosra
számítva termelésünket, Európában az
ötödik helyen áll termõterületünk borhozama. A korán szüretelõ gazdák már
most, február végén – márciusban – elvégzik a bor második fejtését. A gondos borászkodás hagyományát segítették bortörvényeink is.
Az Országgyûlésben „A szõlészet rõl és borászatról” szóló törvényjavaslat általános vitájában felszólalt
Font Sándor, a Fidesz-Polgári Szövetség frakciójának a vezérszónoka, –
egyben a Nemzeti Fórumos képviselõcsoport tagja –, aki az Országgyûlés
Mezõgazdasági Bizottságának az elnöki tisztét, illetve a Szõlõ-, bor-, pálinka-albizottságának az elnöki tisztét
is ellátja. „A mostani tervezet megszünteti a 2004-es bortörvényt, tehát
egy teljesen új bortörvény datálódik a
parlamenti elfogadása után. Egy jelentõs adminisztrációs tehercsökkentést szeretnénk elérni, és az e-pincekönyv megjelenésével egy olyan adminisztrációt, amelyben kiszûrjük a
duplikációt, a felesleges adatközléseket, amelyet akár a Statisztikai Hivatal, a vámhatóság, maga a HNT rend-

szere igényelt, és egységes felületrõl
lehet majd bárkinek lekérni, illetve
felölteni az érintett adatokat.
Ezzel természetesen egyes eljárások ügyintézési idejének a csökkenté sét is el szeretnénk érni. Például a bor
forgalomba helyezésének az ügyinté zési ideje elég macerás a jelenlegi
rendszerben, és ennek kötött állam igazgatási ideje van. A szõlõfelvásár lás rendje is és ennek az ügyviteli ke zelése is meg fog változni. Az eddigi
szokásoktól eltérõen a szõlõ felvásár lója egy felvásárlási jeggyel fogja
majd igazolni az átvételt, amelyen
majd fel kell neki tüntetni triviális ada tokat, mint például a súlyt, a behozott
szõlõ mennyiségének a súlyát, annak a
mustfokát. Meg fog szûnni a jelenleg
ismert szõlõszármazási bizonylat, meg
fog szûnni a készletigazolás céljából
kiadott borszármazási bizonylat, meg
fog szûnni a más borászati üzemekbe
átszállítás céljából kiadott borszárma zási bizonylat, és meg fog szûnni a for galomba hozatali engedély is. Mind ezeket felváltja és leegyszerûsíti két
hangsúlyos okirat. Egy, az elsõ, úgy nevezett seprõs újborra kiadott szár mazási bizonylat, majd pedig egy úgy nevezett végsõ forgalomba hozatal
céljából kiadott származási bizonylat.”
Fekete Gyula

Az Égiekkel jegyes Zsuffa Tünde képzelõereje úgy kelti életre Árpád-házi
Szent Erzsébetet (1207–1231), a szolgáló szeretet magyar szentjét, hogy a
gonosz jelenéseit képes a poklok mélyérõl is a felszínre hozni, de az írói mesterség talentumaival mennybéli üzeneteket is megidéz.
Zsuffa Tünde könyve korfestõ regény. Történelmi ismereteinket érzelmileg is színezi, tágítja.
A négy esztendõsen Türingiába, Wartburg várába került királyleányka,
Erzsébet mítoszteremtõ életútjával, hétköznapjaival úgy azonosulunk, hogy
hazája és szülei sorsa hosszú éveken át a ködfátyolos messzeségben marad.
Tudatosítsuk magunkban: Szent Erzsébet édesapja II. András királyunk.
Édesanyja az a meráni Gertrúd, akit „egy pilisi vadászaton gyermekei szeme láttára ölte meg a fõurak egy csoportja brutálisan, a kegyelemért könyörgõ karjait is
levágva.” Erzsébet testvére pedig a második honalapító IV. Béla királyunk.
Ahogy ezt olvassuk, nemzeti drámánk, a Bánk bán iskolás értelmezése zavar nélkül kerül történelmi tudatunk fénytörésébe.
A mélyen vallásos Erzsébet a szerelmesek szentje is. A korabeli erkölcsi
mételyt Zsuffa Tünde így tömöríti: „…egy türingiai nemes hölgy kaján megjegyzése, amit gúnyosan vetett oda Erzsébetnek: »A saját férjét szereti.«”
Ez az „odavetett” mondat is lehetne jelenvalóságunk torzító életképe.
Erzsébet környezete akár a magunk hazai és nyugat-európai környezete is
lehetne. A poklok lelket kormozó ügyeletes vámszedõi és a mennybéli hívás,
a példázatos cselekvõk közötti feszültségben lényegül Erzsébet Krisztus
szent gyülekezetébe. Éhínségek, járványok idején élelmezte a rászorulók százait, ápolta a betegeket. Minden szava, mozdulata, cselekedete gyógyító balzsam volt, akkor is, amikor három gyermekével, 21 esztendõsen megözvegyült, testét, lelkét sanyargatták, de haláláig a megalázó helyzetekben is rendíthetetlenül szolgálta Krisztusát.
Az Égiekkel jegyes Zsuffa Tünde úgy írta meg Szent Erzsébet regényes
életét, hogy a korfestõ személyek, krónikás történetek hitelesítsék a világszerte ismert és elismert magyar szentünk élõ kultuszát.
Üdvözlet az Olvasónak!”
(Lezsák Sándor író, az Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke
bevezetõjét, Zsuffa Tünde: Az Ég tartja a Földet címû könyvébõl idéztük. A
kötet megrendelhetõ: Antológia Kiadó és Nyomda Kft., 6065 Lakitelek,
Felsõalpár 3., vagy a konyvek.antologia@nepfolakitelek.hu e-mail címen.)

ARCKÉP
Kocsis Fülöp:

SÁRA SÁNDOR EMLÉKEZETÉRE
XX. LAKITELEKI FILMSZEMLE
Helyszín: Lakitelek Népfõiskola, Kölcsey Ház
Idõpont: 2021. november 17–19.
Pályázati feltételek: A versenyen részt vehetnek falvak, városok, iskolák
televíziói, filmkészítõ közösségek, magánszemélyek határon innen és
túlról, minden 2015 után egyénileg vagy csoportosan készített magyar
nyelvû alkotással, amely a korábbi filmszemléinken nem szerepelt.
A filmeket az alábbi kategóriákban lehet nevezni: Krónika: helyi híradó,
aktuális közéleti riportmûsor, sport (max.: 26 perc), Korkép: filmtanulmányok a településrõl, filmszociográfia (max.: 52 perc), Mûvelõdés: hungarikumok, helyi értékek (max.: 26 perc), Portré (max. 26 perc), Fikciós mûsorok: szórakoztató filmek, animációs, rajz-és kísérleti film (max. 10 perc).

NEVEZÉSI DÍJ NINCS!
A szemle legjobb alkotásai díjazásban részesülnek!
Fõdíj 1.000.000Ft
Különdíjak
A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje:
2021. október 1.
A zsûri elnöke: Buglya Sándor
Balázs Béla-díjas filmrendezõ, producer
Az elõzsûri idõpontja: 2021. október 12–13.
Helye: Lakitelek Népfõiskola H-6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.
Az elõzsûri döntésérõl a pályázókat október 15-ig értesítik.
Nevezési lap és tájékoztatás kérhetõ:
NÉPFÕISKOLA ALAPÍTVÁNY, H-6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.
telefon: +36-76-549-049, e-mail: filmszemle@nepfolakitelek.hu
vagy letölthetõ a Népfõiskola honlapjáról: www.nepfolakitelek.hu
Népfõiskola Alapítvány * Nemzeti Mûvelõdési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. * Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
Nonprofit Kft. * Dunaversitas Egyesület

KÖNYVAJÁNLÓ
Horváth Béla:

A Hit pajzsa-díj története képekben
2002–2020
A könyv ára: 3150 Ft
(B/5, 235 x 165 mm, 160 oldal,
ISBN 978 615 5862 64 9)
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

Fedezzük fel a ma újdonságát,
a pillanat meglepetését!
„Nemde ezt énekeljük: „Velünk az Isten! Értsétek meg, nemzetek és térjetek meg, mert velünk az Isten!” Velünk van! Nem volt vagy
lesz. Itt van Krisztus. Krisztus belépett a világba, belelépett a történelembe, belépett az életembe. Krisztus jelen van az életemben, folyamatosan, az életem minden pillanatában, és ez
a krisztusi jelenlét alakítja át az egész életemet.
Csak nekem erre a pillanatra föl kell figyelnem, észre kell vennem, hogy megérkezett
hozzám Krisztus. Meglátom-e ma, észreveszem-e ezen az ünnepen, Krisztus eljött az életembe és itt van?
Hogy Krisztus megváltoztatja-e az életemet, ez rajtam múlik. Hogy mire
figyelek, mire fordítom a tekintetemet, ez az én döntésem. Ha csak azt lesem,
hogy mi minden vár még rám, milyen feladataim lesznek a jövõben, akkor
könnyen lehet, hogy nem veszem észre azt, amit most meg kell tennem. Márpedig, ha a jelen pillanat feladatát nem ismerem föl, akkor a jövõben sem fogom tudni teljesíteni azt, ami majd akkor adódik. Fedezzük fel a ma újdonságát, a pillanat meglepetését! Hiszen ebben a pillanatban szólít meg Krisztus.”
(Részlet Kocsis Fülöp érsek-metropolita homíliájából, amely Fedezzük fel
a mának az erejét, a pillanatnak a feltündöklését, amit Krisztus hozott le a
földre címmel teljes terjedelmében megtalálható a hd.gorogkatolikus.hu
internetes oldalon.)
KOCSIS FÜLÖP szerzetes, görögkatolikus püspök, a Hajdúdorogi Fõegyházmegye érsek-metropolitája. Jelmondata: „Erõm a gyöngeségben”. Szegeden született 1963. január 13-án, Kocsis Péter néven. Életút: Felsõfokú tanulmányait a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskolán kezdte,
majd Rómában a Pápai Szalézi Egyetemen fejezte be. Máriapócson, 1989. augusztus 20-án szentelték pappá. Hajdúdorogon a Görögkatolikus Általános Iskola és Gimnáziumban hitoktatója (1991–1993). Parókus Tornabarakonyban
(1993–1995). 1995-tõl a belgiumi Chevetogne-i bencés monostorban készült
szerzetesi életére. 1998. november 6-án tette le szerzetesi fogadalmát Keresztes
Szilárd megyéspüspök elõtt. Szerzetesi neve Fülöp lett. 1999 karácsonyán a
Belgiumban töltött szerzetesi próbaidõ (noviciátus) után a megyéspüspök által
alapított dámóci monostorban él (1999–2008). 2008. május 2-án XVI. Benedek
pápa hajdúdorogi püspökké és miskolci apostoli exarchává nevezte ki. Hajdúdorogon, 2008. június 30-án szentelték püspökké. Ferenc pápa 2015. március
20-án megalapította a bizánci hagyományú krisztushívõk számára a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat. A Hajdúdorogi egyházmegyét fõegyházmegyei rangra emelte. Ugyanezen hatállyal Kocsis Fülöp hajdúdorogi püspököt kinevezte a fõegyházmegye elsõ érsekévé és a sajátjogú görögkatolikus
egyház metropolitájává. Számos kötet társszerzõje. Kitüntetése: a Magyar Érdemrend Középkeresztje (2012).
(Forrás: katolikus.hu; hu.wikipedia.org)

KÖSZÖNTÕ
Szeretettel köszöntjük Szalai Katalint, a KAIROSZ Könyvkiadó Kft. ügyvezetõjét, aki munkásságával, életével nemze tünk összetartozását segíti, szolgálja.
Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!

KERESZTÉNY ÉLET
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Szemle
Édesapám a harmincas évektõl
õrizte szívében emlékét, tárcájában pedig Kaszap István arcképét.

A SZÍV
jezsuita magazin „Köszönök
mindent” – lehet ma példakép
Kaszap István? címû írásából
idézünk: „Életszentségének híre halála után szinte azonnal
széles körben elterjedt, székesfehérvári sírja zarándokhellyé
vált. Több tízezer imameghallgatást tulajdonítottak neki, s a
közbenjárására történt csodás
gyógyulásokról tanúskodik a
nyughelye körüli számtalan hálatábla. Boldoggá avatási eljárása már 1941-ben megindult,
ám 1949-ben az ÁVH lefoglalta a Kaszap-titkárság épületét,
és az összegyûjtött iratok nagy
részét elégették. Emléke, tisztelete tovább élt, de a szentszéki eljárás csak 1990-ben indulhatott újra. 2006 decemberében XVI. Benedek pápa e szavakkal ismerte el Kaszap István életszentségét: „Megállapítást nyert, hogy Isten szolgája, Kaszap István a Jézus Társaságának jelöltje a hit, a remény, az Isten- és felebaráti
szeretet isteni erényét, valamint az okosság, az igazságosság, mértékletesség és bátorság
sarkalatos erényeit hõsies fokon gyakorolta.” Azóta a boldoggá avatási eljárás utolsó, általában formális szakasza tart.”
Szerdahelyi Csongor Bolberitz
Pál atyára emlékezik a

FELSÕKRISZTINA
címû kiadvány XXIV. évfolyam
1. számában: „Pál atyát szentimrés káplán kora óta ismertem.
Részben az õ tanácsára kopogtattam írásaimmal az Új Ember
szerkesztõségi ajtaján. S lehet,
hogy abban is szerepe volt, bár
sohasem mondta, hogy egykori
osztályfõnöke, Antall József miniszterelnök sajtóirodájának a
vezetõje lehettem.
Mikor Rómában a vatikáni
követségen dolgoztam, többször meglátogatott. Együtt jártuk be Olaszország néhány szép
vidékét. A Vezúvra tikkasztó melegben ballagtunk fel. Palin
napelemes sapka volt, simlibe
épített propellerrel, hogy hûsítse viselõjét. Állandóan azt kérdezte, hogy forog-e a propeller.
Mikor a csodaszép tengerparti,
citromillatú Amalfi meredek utcáit jártuk, s mondtam neki,
hogy ez egy mindössze harmincezer hívet számláló egyházmegye székhelye, nyaggatott, hogy intézzem el a pápánál,
hogy õ itt lehessen püspök. Remek ember volt, kiváló humorral, eredeti meglátásokkal. Lehetett tanulni tõle, nem csak
szentbeszédeibõl.”
K. R.
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