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Nemzeti Fórum Szemle
Olvasóink erõs figyelmébe aján-
lom Csermely Péter akadémikus
A tudomány és a hit békessége
címû tanulmányát, amely a

VIGILIA
ez évi hetedik számában jelent
meg. Ebbõl idézünk: „Noha kis-
gyerekkorom óra hívõnek hittem
magam, én sem tértem meg egé-
szen négy évvel ezelõttig. Ekkor
történt az, hogy egy 15 éve nem
látott diákom a Centrál Kávéház-
ban felhívta a figyelmemet Avilai
Szent Teréz A belsõ várkastély
címû könyvére. Ahogyan elkezd-
tem olvasni Szent Teréz könyvét,
rádöbbentem, hogy lelkünk hátsó
szobájából, ahol a legbensõ szoba
Isten maga, voltam én már a ne-
gyedik szobába küszödén is – de
mindig visszaestem az elsõbe.
Világossá vált elõttem, hogy Is-
ten Országa nem valami olyan,
amit a halálunk után lehet majd
(jó esetben…) megtapasztalni.
Isten Országa bennünk van – és
már e földi létünkben kitárul-
hat elõttünk.”

Az Állatorvostudományi Egye-
tem jól szerkesztett lapja, az

UNIVET
IV. évfolyamának második szá-
ma, a Kossuth Rádióban elhang-
zott rektori beszélgetést idézi föl.
Ebbõl idézünk: „Hogy mennyire
meghatározó egy ember életében
gyermekkor, azt jól példázza dr.
Sótonyi Péter története. Anató-
miai könyvek között nõtt fel, 12
évesen kezdett lovagolni. 1971-
ben 1,75 métert ugrott Diana lo-
vával. Mivel az egész országban
õ oktatta a ló anatómiát, megsze-
rették a lovasok, így lett a kiváló
szervezõ, sportember és üzletem-
ber Lázár Vilmos mellett a Ma-
gyar Lovas Szövetség alelnöke,
kitûzve azt a célt, hogy Magyar-
ország újra megközelítse a lovas
nemzet kritériumait, amiktõl saj-
nos még nagyon messze állunk.
Példaként említette, hogy míg a
sínemzet Ausztriában a gyerekek
16 százaléka kerül kapcsolatba a
lovakkal, nálunk ez 1 százalék.”

K. R.

***

KÖSZÖNET
Köszönjük mindazon plébániák-
nak, önkormányzatoknak, ala-
pítványoknak, egyesületeknek,
akik címünkre elküldik a helyi
újságot, hírlevelet. Ezeket to-
vábbítjuk a lakiteleki Népfõisko-
lára és adjuk tovább a Kárpát-
medence minden részérõl érke-
zõ vendégeinknek. Remittendát
is szívesen fogadunk. Cím:
Lezsák Sándor a Magyar Or-
szággyûlés alelnöke 1055 Buda-
pest, Kossuth tér 1–3.

30 éves fennállását ünnepelte az Antológia Kiadó
A könyvkiadás mai helyzetét ér-
tékelték augusztus 21-én, azon a
tanácskozáson, amelyet az An-
tológia Kiadó és Nyomda Kft.
harmincadik születésnapja al-
kalmából rendeztek meg a La-
kitelek Népfõiskolán.

A jubileumi esemény a nyom-
da bemutatásával kezdõdött.
Az Antológia harminc esztende-

jérõl dióhéjban Lezsák Sándor, házigazda, a térség országgyûlési kép-
viselõje számolt be. Elmondta, a nyolcvanas évek elején Agócs Sándor
költõvel arról álmodoztak, hogy egyszer lesz egy könyvkiadójuk. Az
álom 1990 augusztus elsején valóra vált, az elsõ könyvet Buda Ferenc
költõ születésének 50. évfordulójára szerkesztették. Ezt követõen ké-
szítette el Agócs Sándor a József Attila Kör lexikonát, amely a kör ak-
kori 133 tagját mutatta be.

– Nagy sikere volt, évekig haszonnal forgatták a könyvkiadók és a
folyóiratszerkesztõk. Ugyanakkor alkalmas volt arra, hogy megismer-
jük egymást. Valójában ez a mi feladatunk és felelõsségünk a kezdetek-
tõl fogva, hogy kapcsolatot teremtsünk és szövetséget kössünk azokkal,
akikkel lehet, annak érdekében dolgozni, hogy erõsödjön a magyar iro-
dalom, erõsödjön a nemzeti gondolat, erõsödjön az ország. És valójá-
ban a hetvenes évektõl kezdve ez a lakiteleki találkozók meghatározó
gondolata is. Ezt teljesítette ki Agócs Sándor munkatársaival közösen –
mondta bevezetõjében Lezsák Sándor.

Ezt követõen Agócs Sándor költõ, a kiadó vezetõje idézte fel a kiadó
megszületésének kezdetét. Mint mondta, az Antológia Kiadóhoz kerü-
lése nagy kihívás, nagy öröm, nagy felelõsség és még nagyobb megtisz-
teltetés volt számára. Az elmúlt harminc év alatt 352 könyvet adtak ki –
summázta a kiadó vezetõje.

L. Simon László író, országgyûlési képviselõ a könyvkiadók mai hely-
zetérõl és a pályázati lehetõségekrõl tájékoztatta az egybegyûlteket.”

(Részlet Vajda Piroska cikkébõl, amely Harminc éves fennállását
ünnepelte az Antológia kiadó Lakiteleken címmel megjelent a www.
baon.hu internetes oldalon.)

***
Tisza Vendéglõ és Lakodalmas Ház

A Hungarikum Ligetben (leánykori nevén: Lakiteleki
Népfõiskola) megújult a Tisza Vendéglõ, ahol a 230
fõs LAKODALMAS HÁZ kiváló, minõségi konyhá-
val biztosít hangulatos környezetet esküvõknek, né-
pes családi és baráti összejöveteleknek.

Szeretettel várjuk vendégeinket!
www.nepfolakitelek.hu

A R C K É P

Szeptemberben már egyértelmûvé
válik, hogy mennyire volt eredmé-
nyes az év mezõgazdasága. Az ered-
ményesség függ a gazdák szorgal-
mától, az idõjárástól, és az agrárpoli-
tika hatékonyságától is. A magyar ál-
lami költségvetés a kormány agrár-
politikája révén nagy összegekkel
segíti a mezõgazdasági termelõket a
hazai,- és a világpiacon való helytál-
lásuk érdekében. A „Magyarország
2021. évi központi költségvetésérõl”
szóló országgyûlési vitában Font
Sándor, az Országgyûlés Mezõgaz-
dasági Bizottságának elnöke, a
Fidesz-Polgári Szövetség frakciójá-
nak felszólalója, és egyben a Nemze-
ti Fórumos képviselõcsoport tagja a
következõket mondta: „Közismert,
hogy az Európai Unió néhány agrár-
ágazatot nem támogat, ezt a szabad
versenyre bízza, és bizonyos korlá-
tok között a nemzeti költségvetésbõl
engedi meg ezek támogatását. Hadd
említsek itt is adatokat. 2010-ben
ilyen, az Unió által nem támogatott
terület például a baromfi-, a sertés- és
az állategészségügyi terület. A ba-
romfiágazat támogatása 2010-ben 4
milliárd forint, 2019-ben pedig 15

milliárd forint, a sertéságazat támo-
gatására 2010-ben 6 milliárd forint,
2019-ben 22 milliárd volt, az állat-
egészségügy támogatása pedig a
2010-es 4,5 milliárdról 14 milliárd-
ra nõtt, és ezek az összegek tovább-
ra is szerepelnek a 2021-es költség-
vetésben.

Itt visszatérek az Európai Unió
2013-2020-as pénzügyi támogatási
idõszakára, amikor 1300 milliárd fo-
rint állt a vidékfejlesztési program
rendelkezésére. Gyakorlatilag egy ki-
futó, lecsengõ programról van szó,
amelynek az egyik legfõbb ismérve,
hogy szinte biztos, hogy a teljes
összeg lehívásra fog kerülni a magyar
gazdálkodók részérõl. Ez azt jelenti,
hogy 1300 milliárd forint Európai
Uniós támogatás érkezett a gazdálko-
dókhoz, de rögtön tegyük hozzá, hogy
ugyanekkora forrást kellett a gazdák-
nak a saját zsebükbõl hozzátenni.
Nem kérdéses, hogy a felhasznált for-
rások döntõ többsége beruházási célú,
ezáltal vagy vidéki munkaerõ-meg-
tartó képességet jelentett, vagy pedig
egyben munkahelyteremtõ lehetõsé-
get is magában hordozott. (…)”

Fekete Gyula

O R S Z Á G G Y Û L É S

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Gyulay Endre:

Ha mosolygósabbak lennének a papjaink…
„(…) Több lenne tehát a papi hivatás, ha mosolygó-
sabbak lennének a papjaink. Az sem mindegy, mit
mondok a szószékrõl. A mai nyelven kell megszó-
lalni, érdeklõdést kell felkelteni. A hivatás Isten
ajándéka, vele kell megbeszélni, mit és hogyan…

– Erre mondhatja majd néhány pap, hogy szíve-
sen mosolyogna többet, de annyi teher van rajta –
adminisztráció, fíliák, a kevesebb papból fakadóan
aránylag több egységnyi tennivaló –, hogy örül, ha
valahogy ellátja a tennivalóját.

– Ha én elmegyek egy szentmisét bemutatni,
ahol felemelem Jézust, és ezt csak én tehetem meg,

az akkora öröm kell, hogy legyen! Hiszen ennél nincs nagyobb dolog a vilá-
gon, ez nem jelenthet terhet! Benne kell, hogy éljek. Bár közel van ide a dóm,
de nekem a rossz lábammal 6-8 perc, míg sziszegve megteszem az utat. Még-
is örömmel teszem, mert mindig van gyónó, elsõpénteken nem nagyon van
25-nél kevesebb. Hetente kétszer gyóntatok, misézek is. (…)

– Mit tanácsolna az olvasóknak a jövõre nézve, merre keressék a boldog-
ságukat?

– Érdemes lenne elmélyedni abban, hogy mit csinált Jézus. A legegysze-
rûbb ember életét élte végig. Soha nem volt úr, csak a kereszten. Fedezzük
fel az õ életét, ahogy családban nevelkedett, az õ hitét, életpéldáját mélyít-
sük el magunkban!”

(Részlet Gyulay Endre, a Szeged-Csanádi Egyházmegye nyugalmazott
püspökével készült nagyinterjúból, amely „Több lenne a papi hivatás, ha mo-
solygósabbak lennének a papjaink” címmel megtalálható a www.szemlelek.net
internetes oldalon.)

GYULAY ENDRE a Szeged-Csanádi Egyházmegye nyugalmazott püs-
pöke. 1930. szeptember 17-én született Battonyán. Életút: Szegeden a Dugo-
nics András Piarista Gimnáziumba járt, majd a teológiai tanulmányait a Hit-
tudományi Fõiskolán (1948–1952) folytatta. A szegedi dómban 1951. októ-
ber 21-én szentelték pappá. Segédlelkész Röszkén (1953–55), Ásotthalmon
(1955–57), majd Gyulán (1957–60). Plébános Domaszéken (1960–63), Me-
zõhegyesen (1963–70), majd templomigazgató Makón (1970–72). A Hittu-
dományi Fõiskolán és a Papnevelõ Intézetben 1972-tõl retorika tanár és lelki
igazgató. 1983-ban Rókuson lett plébános. 1987-ben püspökké nevezte ki II.
János Pál pápa. Ebben az évben fel is szentelték, a Szeged-Csanádi Egyház-
megye megyéspüspöke lett. Püspöki jelmondata: „Föltámadott... ne félje-
tek!”. 1989-tõl segítette a szerzetesek Szegedre történõ visszatérését. Egy-
házmegyei fenntartású iskolákat indított újra, katolikus óvodákat alapított az
egyházmegye több településén. 1993-tól a Magyar Katolikus Püspöki Kar al-
elnöke és az egyházi ingatlanokat rendezõ kormánybizottság tagja. 1999-ben
a Magyar Cserkészszövetség elnöke. Püspöksége idején számos templom
épült az egyházmegyében. 2006-tól nyugalmazott püspök. 2013. június 9-én
a szegedi székesegyházban pappá szentelésének 60. évfordulóját gyémántmi-
sével ünnepelték. Díjak, elismerések: Szeged városa díszpolgára (2000);
Ásotthalom díszpolgára (2009); Battonya díszpolgára (2017).

(Forrás: wikipedia.hu)
Isten éltesse sokáig 90. születésnapja alkalmából!

Nagypapa a bõröndben
„Legújabb darabjának mûfaja groteszk népszínmû, s ha már ez a meghatáro-
zás olvasható a kötet elején, induljunk el a történet végérõl. Kiskató és Máté,
a két szerelmes fiatal egymásé lesznek, és szülõföldjükön, külhonban raknak
családi fészket. Látunk ilyen happy endet ma, határon túl?

Bizonyosan, és ezt a leghatározottabban állítom. Hasonló történet az anya-
országon belül sem ritka. Választókerületemben nemrég egy fiatal házaspár
fölújított egy tanyát, mert ott álmodták meg a jövõjüket, és már meg is érke-
zett hozzájuk a kisbaba. S hogy a döntésükben jelentõs szerepet játszik a ma-
gyar állam támogatása, az természetes. Nem véletlenül mondom sokszor,
hogy településmegtartó népességhez, népességmegtartó képesség kell. Ez azt
jelenti, hogy ha akár itthon, vagy külhonban munkát adunk a helyi magyar
vállalkozásoknak, akkor a kistelepüléseink fejlõdése biztosított. (…)

(…) évtizedek óta folyamatosan fejlõdik a Lakitelek Népfõiskola. A meg-
szerzett tudás átadására azonban már a kezdetektõl kiemelt figyelmet szen-
telt, hiszen tanítóként, tanárként mûködött, színjátszó csoportot vezetett. Eb-
bõl fakadóan érezhetõ némi analógia pályájának indulása, és színmûvének
egyik fõszereplõje, a huszonnyolc éves Máté között, aki népmûvelõ.

Fölfedezhetõ a kettõnk közötti párhuzam. Már csak azért is, mert amikor a
lakiteleki színjátszó csoportot vezettem, többször is megrendeztem Tamási Áron
Énekes madár címû székely népi játékát, Máté és Kiskató kapcsolatában pedig
megjelenik a darab egyik motívuma. Mindemellett, a szereplõk jellemének megal-
kotásakor kortársaim is inspiráltak. A színmûben Imre atya megemlíti, hogy talál-
kozott egy pappal, aki kocsival érkezett: a színpadon láthatatlan karakter mögött
egyik nagyon is látható barátom, Böjte Csaba atya személyisége húzódik meg.”

(Részlet: Oláh Zsolt interjújából, amelyet az origo.hu internetes oldal szá-
mára készített Lezsák Sándorral, a Nemzeti Fórum elnökével, az Országgyû-
lés alelnökével, akit a Nagypapa a bõröndben címû színmûvérõl kérdezett. A
teljes cikk megtalálható nemzetiforum.hu oldalon is.)
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Szeretettel köszöntjük Pozsgai Zsolt Balázs Béla-díjas
drámaírót, színházi és filmrendezõt, aki munkásságával,
életével nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig 60. születésnapja alkalmából!
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