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Nemzeti Fórum Szemle
Osztie Zoltán atya tanító és lé-
lekerõsítõ gondolatai a

PESTI FÕTEMPLOM
spirituális közösségi lap leg-
utóbbi számából: „Javaslom,
hogy maradjunk szabadok. Ne
váljunk a külsõ körülmények
rabjává. A szabad ember képes
engedni a vonzásnak, hogy a
legmagasabb rendû, fölötte ál-
ló, rajta túlmutató személyek,
történések, események magá-
val ragadják, kiemeljék a saját
kétségeinek, korlátjainak ne-
hézkességébõl. Tud rácsodál-
kozni mindarra, ami gazdagíta-
ni tudja, leginkább Istenre és az
õ misztériumaira. Ennek nyo-
mán képessé válik arra is, hogy
átadja magát neki. Rátalálva,
vele meggazdagodva pedig be-
fogadja az örömet, a szeretet
boldogságát.”

Demeter Katalin „Járvány-
nyelv” tanulása címû írásából
idézünk, amely az

ÚJ KALÁSZ
XXXI. évfolyam 6. számában
olvasható: „A járvány, a vesz-
tegzár idején sok újat tanul-
tunk és sajnos folyamatosan
tanulunk, várhatólag még hó-
napokig. Voltak, akik megta-
nultak kenyeret sütni, sokan
megtanultak számítógépen
dolgozni és a kapcsolattartás-
hoz (könyörgök: nem kommu-
nikációhoz!) kamerát kezelni.
Három, különbözõ életsza-
kaszban lévõ unokám (kisis-
kolás, ovis, bölcsis) megta-
nult együtt játszani. Ez a jár-
vány egyik kedvezõ (nem po-
zitív!) hozadéka volt. És nyel-
vünk is új fogalmakkal, új for-
dulatokkal gazdagodott. Itt
van mindjárt az új idõmegje-
lölés: karantén elõtt, karantén
után. Persze új hibákkal is ta-
lálkoztunk, ami aligha mond-
ható gazdagodásnak, ám igen,
ha tanulunk belõle.

Elsõként itt van a pandémia
fogalma. Kezdetben járvány-
ról esett szó, azután megjelent
a pandémia elnevezés. Miért
is tértünk át új említésre? A
pandémia görög eredetû szó,
mely országokra, sõt földré-
szekre kiterjedõ járvány, azaz
világjárvány, eltérõn a lokális
(helyi) járványtól, amit epidé-
miának nevezünk. Szóval
minden világjárvány: járvány,
de nem minden járvány világ-
járvány. (…)

Beszélhetünk a karantén és
a vakcina szavakról is (…). Itt
csak azt ajánlom, hogy ne ik-
tassuk ki szókincsünkbõl a ma-
gyar megfelelõket: vesztegzár
és oltóanyag, mert a végén úgy
járunk, hogy nem értjük még
Rejtõ Jenõ Vesztegzár a Grand
Hotelben címû, magyarul írt
regényét se. (Jókai Mórról már
nem is beszélek.)

K. R.

Ligetszépe Gyógyászat
a Hungarikum Ligetben

Megnyitotta kapuit a Ligetszépe Gyógyászat Lakiteleken, a Hungari-
kum Ligetben, azon belül is a Gabriella Gyógy- és Strandfürdõben.

A vendégek kedvezményes csomagajánlatok közül is választhatnak,
amelyek ingyenes szakorvosi vizsgálattal bõvültek, és márciustól társada-
lombiztosítási támogatással is igénybe vehetõk. A Hungarikum Liget
gyógyvízre épülõ gyógyászati részlegében felkészült szakemberek: dr. Ne-
mesi Katalin reumatológus szakorvos és Kalics Gabriella gyógyászatveze-
tõ, gyógytornász irányítása mellett szeretettel várják a gyógyulni vágyókat.

Kedvezményes csomagajánlatok (2500 Ft/nap): 1.) Reumatológiai
szakorvosi vizsgálat, orvosi gyógymasszázs (20 perc), víz alatti csopor-
tos gyógytorna (25 perc), tangentor (15 perc). 2.) Reumatológiai szak-
orvosi vizsgálat, orvosi gyógymasszázs (20 perc), víz alatti csoportos
gyógytorna (25 perc), iszappakolás (10-20 perc). 3.) Reumatológiai
szakorvosi vizsgálat, csoportos gyógytorna (25 perc), ultrahang kezelés
(10 perc), orvosi gyógymasszázs (20 perc), mágnesterápia (15 perc). 4.)
Reumatológiai szakorvosi vizsgálat, víz alatti csoportos gyógytorna (25
perc), orvosi gyógymasszázs (20 perc), szénsavas kádfürdõ (15 perc).

Szakorvosi vizsgálatra elõzetes bejelentkezés szükséges: 06-76/549–053.
A szakorvosi vizsgálat során az Ön által választott csomag kezeléseit az or-
vos egészségi állapottól függõen megváltoztathatja. A szakorvosi vizsgálat
háziorvosi beutaló nélkül igénybe vehetõ. A reumatológiai szakrendelés:
hétfõ 12.00–17.00 és csütörtök 10.00–14.00 óra között elérhetõ.

Fürdõgyógyászati kezelések szabályai pandémia idején: Belépéskor
testhõmérséklet-mérés történik. Kézfertõtlenítõ használata és a védõtá-
volság 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.

A R C K É P

Az Országgyûlés tavaszi ülésszakát
megnyitó ülésén Orbán Viktor mi-
niszterelnök beszámolt az Ország-
gyûlésnek a koronavírus-járvány
megfékezése érdekében tett kor-
mányzati intézkedésekrõl, és az or-
szág oltóanyag-vásárlásairól. „Reá-
lis esélyünk van arra, hogy április
elejére a kétmillió fõt is meghalad-
hatja a beoltottak száma, vagyis
minden 60 évnél idõsebb regisztrált,
és a veszélyeztetett korosztályhoz
tartozó polgártársunk megkaphatja
a védõoltást.”

Az egészségvédelmi intézkedé-
sek mellett a gazdaságvédelmi intéz-
kedések is sikeresek voltak. „Hitel-
moratóriumot vezettünk be, ami 50
ezer magyar kis- és középvállalko-
zásnak jelentett segítséget, 3000 mil-
liárd forintot hagyott, közel 1,6 mil-
lió ügyfél, vagyis vállalkozó és csa-
lád zsebében. Bértámogatással segít-
jük a bajba jutott vállalkozásokat: a
szállodáknál, éttermeknél, az edzõ-
termeknél, a fürdõknél és a szórakoz-
tatóiparban átvállaljuk a bérek felét,
elengedtük a szociális hozzájárulási
adót, és a felére csökkentettük az
iparûzési adót. Az erõs és célzott bér-
támogatási rendszer eredménye,
hogy mintegy 80 milliárd forintból

250 ezer munkahelyet sikerült meg-
védeni; ez a négy és fél millió foglal-
koztatottnak körülbelül az 5 százalé-
ka. Beruházási támogatást adtunk
1434 magyarországi vállalkozásnak
azért, hogy megtarthassák a munka-
helyeket, illetve újakat hozzanak lét-
re; ez 280 ezer munkahely megtartá-
sát és létrehozását segítette elõ. A
gazdaságvédelmi intézkedések ered-
ményesnek bizonyultak, mert de-
cemberben Magyarországon ugyan-
annyian dolgoztak, mint a járvány
elõtt. A harmadik legalacsonyabb a
munkanélküliségi adatunk az egész
Európai Unióban.”

A gazdaságot újraindító „akció-
terv hét lépésbõl áll: 5 százalékra
csökkent a lakásépítés áfája; 3 millió
forintot adunk lakásfelújításra; bér-
támogatást nyújtunk a bajba jutott
vállalkozásoknak; megindítottuk az
elmúlt évtizedek legnagyobb or-
vosibér-emelési programját; négy
hullámban visszaadjuk, visszaépít-
jük a 13. havi nyugdíjat; a 25 év alatti
fiataloknak jövedelemadó-mentessé-
get vezetünk be; és kamatmentes új-
raindítási gyorskölcsönt adunk 10
millió forintig a legkisebb magyar
vállalkozásoknak.”

Fekete Gyula

Vári Fábián László:

Mikor a gyerek
Mikor a gyerek elbitangol, / Nagyapja sokáig néz
utána, / S jeleket ír a görbebottal / Maga elé a föld
porába. / Az ábrák rendre elbeszélik, / Hogy a Fiút
hiába várja: / Ferde záporok felszegezték/ Egy
üres útszéli keresztfára. /

Csak bajsza rezdül, csak térde roggyan, / Mihelyt
mögötte összesúgnak. / Maga sem érti, mi okból tette,
/ Hogy tengerit szórt a Fiastyúknak. / Kopott kalapja
szemére billen: / Hogy is érhette ekkora szégyen! / De
látni véli azt a keresztet / A pipafüst kékellõ ködében.

Kézbe veszi az öreg vekkert, / Beállítja reggeli hatra.
/ S a temetõ fölött a lombok / Megrezzennek egy pil-
lanatra… / Másnap, kezében görbebottal, / Mert hívja

a harang új kenyérre, / Végigkopog egy üzenetet / A megváltó Isten nevére.

VÁRI FÁBIÁN LÁSZLÓ Babérkoszorú-díjas költõ, író, mûfordító, nép-
rajzkutató, a Magyar Mûvészeti Akadémia rendes tagja. Tiszaújlakon (Vilok,
Szovjetunió), 1951. március 16-án született. Tanulmányok: Viloki 2. számú
Nyolcosztályos Iskola (1958–1965). Vinohradovói 3. számú Középiskola,
érettségi, Nagyszõlõs (Vinohradovo, Szovjetunió, 1968). Uzshorodi Állami
Egyetem Filológiai Kar, magyar szak, Ungvár (Szovjetunió, 1968–1972), majd
levelezõ tagozat (1974–75), diploma (1978). Kandidátusi alapvizsga idegen
(francia) nyelvbõl (1987). Kossuth Lajos Tudományegyetem, Néprajz tanszék,
doktori fokozat, Debrecen (2007). Munkahelyei: Tiszaújlaki (Viloki) Cipõ-
gyár, rakodómunkás (1972). Katonai szolgálat a szovjet hadsereg németországi
hadcsoportjában (1972–74). Beregszászi Kísérleti Üzem (Vasgyár), hivatalos
státusza szerint exportmérnök, a valóságban plakátfestõ (1974–1976). Az ung-
vári Magyar Tanszék aspiránsa (1986). Mezõvári (Varijevo) Középiskola, ma-
gyar szakos tanár (1976–1999). II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõisko-
la óraadó tanára (1999–2008), majd docense (2008–2013). A Magyar Mûvé-
szeti Akadémia Irodalmi Tagozatának rendes tagja. Díjak: Kilencek-díj
(1983), Pro Cultura Hungarica (1991), Magyar Mûvészetért Díj (1992),
Berzsenyi-díj (1993), Kemény Zsigmond-díj (1998), Bethlen Gábor-díj
(2001), József Attila-díj (2003), Kölcsey-díj (2003), Balassi Bálint Emlékkard
(2004), Szabó Zoltán-díj (2004), Tõkés László-díj (2004), Bartók Béla-emlékdíj
(2006), Ratkó József-díj (2007), Vár-díj (2009), Magyar Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztje (2011), Arany János-díj (2011), Kölcsey-emlékplakett (2014),
Mikszáth Kálmán-díj (2015), Magyarország Babérkoszorúja díj (2017).

(Forrás: mma.hu/akademikusok)

Szövetséges a tisztikarból
„A lakiteleki éjszakában próbálom mondatokba sûríteni Pánczél Gyula földi
életútját. Minden gondolatban egyetlen szó éled újra, egyetlen szó világol, ez
a szó: a szövetség. (…)

Hitvallása volt: átélni a teremtett világ csodáit. Nemcsak átélte, de alakítot-
ta, formálta még a történelmi csodát is, a rendszerváltoztató hónapok helyi és
országos történéseit, feszültségét, küzdelmeit. Egyik alapítója volt a Magyar
Demokrata Fórum városi szervezetének, 1990-ben országgyûlési képviselõnek
választották, nép-nemzeti elkötelezettsége miatt ott volt mindenkor a Nemzeti
Fórum helyi és országos tisztikarában, vezette a városi Kölcsey Kört. (…)

Ezen kívül Pánczél Gyulának az országos politikai életben nem sok siker-
élménye volt. 1993 telén a naplójegyzeteim szerint keserûen panaszkodott:
„Sok-sok ígéretünk elégett, füstgomolyag lett belõle. Azt szívjuk. Tüdõ-
gyógyász vagyok, tudom, hogy ez milyen kárt okoz.

Beszívjuk, még le is tüdõzzük. Rendszerváltó reményeink pedig hamvába
holtak. És tudod, Sándorkám, az a félelmetes, hogy a hamu alatt már nincsen
parázs. Itt, az MDF-en belül is egyre fenyegetõbben mondják, hogy jöjjenek a
profik, akik értenek a politikához. Nem kellünk már ide, Sándorkám. Téged is
kikezdtek újra, Te is útban vagy nekik. Jobban is érzem magam Alsószéktón,
a tanyán, mint a sok parlamenti okostojás között.” (…)

Parlamenti munkája után Pánczél Gyula újra betegeket gyógyított. Lelki-
ismeretesen, szövetségben az emberrel. Ha most megidézném a betegek kö-
szönõ szavainak sûrû rengetegét, akkor arca fölfénylene, és szelíd mosolyá-
val hárítaná el a hálatelt mondatokat.

„Ez volt a dolgom” – mondaná. Kétezer-kilenc nyarán a Lakiteleki Népfõ-
iskolán sétáltunk. Arról faggatott, hogy mit akarok a Népfõiskolával. Hallga-
tott, hallgatott, aztán csak annyit mondott: „Mégiscsak van parázs a hamu
alatt. Még engem is képes vagy tûzbe hozni.”

Ez nagy elismerés volt Tõled, kedves Gyula. Hiteddel szövetségese voltál
egyházadnak, a természetnek, gyógyító orvosként az embereknek. Évtizedeken
át szövetségesünk, szövetségesem voltál a közéletben, a politikai küzdelmekben.

Köszönjük, köszönöm hûségedet, földi szolgálatodat, erõt sugárzó bizal-
madat. Vidd hírül a mieinknek odaátra, a felvilágba, a mennyek birodalmába:
ahogy õseink, mi is ügyelünk a családi tûzhelyre, a hamu alatt izzó parázsra.”

(Lezsák Sándor író, az Országgyûlés alelnöke beszéde elhangzott, Pánczél
Gyula temetésén, 2021. február 5-én a kecskeméti Barátok templomában.)

Nemzeti Fórum Egyesület
Havi melléklet, 238.

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 Császár Angela, Jászai Mari-díjas
színmûvészt, érdemes és kiváló mûvészt, aki munkásságá-
val, életével nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!
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Varga Benedek:

Brazíliai tartózkodásom és élményeim
A könyv ára: 2000 Ft

(A/5, 112 oldal, ragasztókötött,
ISBN 978 615 5862 66 3)

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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