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O R S Z Á G G Y Û L É S
Az Európai Unió központjaiban aggasztó gyakorlattá vált, hogy közismert fogalmak átértelmezésével igyekeznek csorbítani a tagállamok eddig
önálló jogköreit. A „szabadkereskedelem biztosításának” az ürügyén
akarnak beavatkozni Magyarország
felsõfokú oktatásába; az „alapvetõ emberi jogok” sérelmét vélik felfedezni
egy több évezrede létezõ fogalomnak,
a férfi és nõ közötti házassági köteléknek a családjogban is fennálló érvényességében; és újabban átértelmezik
a „szolidaritás” fogalmát is.
Bartos Mónika – a Fidesz-Polgári
Szövetség frakciójának, és egyben a
Nemzeti Fórumos képviselõcsoportnak a tagja – azonnali kérdést intézett
az igazságügyi miniszternek: „Brüsszel
megtalálta a szolidaritás új szinonimáját?” címmel. „Az Európai Bi zottság múlt hét szerdán mutatta be
azt az új javaslatát, amely a migrációs és menedékjogi témát tárgyalja.
Ursula von der Leyen bizottsági elnök asszony szerint sikerült megta-

lálni azt az egyensúlyt, amely a fele lõsségvállalás és a szolidaritás között
teremt kapcsolatot. Ha a szétosztást
nem is hangsúlyozzák, azt igen, hogy
át kell venniük illegális migránsokat
a tagországoknak. Magyarország
2015 óta ugyanazt az álláspontot
képviseli, három fõ pillérre helyez zük a hangsúlyt: a határvédelemre, az
embercsempészek elleni küzdelemre
és a helybe küldött segítségre a szük séget szenvedõ emberek számára.”
Az államtitkári válasz megerõsítette, hogy a szolidaritás átértelmezésével
a „brüsszeli szómágia egy újabb pro duktumával állhatunk szemben”.
Bartos Mónika hangsúlyozta, hogy
„legutóbb például az osztrák kancellár
is felvállalta ezt a hármas pillért, a ha tárvédelem, az embercsempészet elle ni küzdelem és a helyben való segítség
fontosságát. Én arra biztatom a kor ányt, hogy legyünk kitartóak a köte lezettségeink teljesítésében, és védjük
továbbra is az Európai Unió határait.”
Fekete Gyula

Az Egyház jó tulajdonosa lesz
a Hungarikum Ligetnek!
„– Mi épül egészen pontosan a Népfõiskola területén?
– A Népfõiskola a most épülõ Hungarikum Liget leánykori neve. Ez
egy hatalmas, 26 hektáros terület, amely az elmúlt években egy kiemelt,
30 milliárd forintos kormányzati beruházás keretében teljesen átalakult.
A beruházás tulajdonosa a Szeged-Csanádi Püspökség lett. Úgy gondoltam, ha az egyház ezer éven át jó tulajdonos volt, akkor a következõ
ezerben is az lesz, ezért megkapta a létesítmény tulajdonjogát. (…)
A Népfõiskola Alapítvány, mint a projekt vagyonkezelõje, semmit
sem ad ki vállalkozóknak; mindent úgy kell megszerveznünk, egymáshoz illesztenünk, hogy egy költséghatékony, fenntartható intézményegyüttes jöjjön létre.
– Mi a Hungarikum Liget célja?
– A Hungarikum Liget lényege, hogy a Népfõiskola gondolatát segítõ, támogató környezetet alakítson ki, amely három alappillérre támaszkodik. Az elsõ – amennyire csak lehetséges – az önfenntartás, a második a keresztény-nemzeti múlt, illetve értékeinek bemutatása, megõrzése, a harmadik pedig a jelen eseményeinek megismerése. Egyfajta figyelem a világ eseményei iránt, mellyel eldönthetjük, mit kell átgondolni, átértékelni ahhoz, hogy a jövõben is sikeresek lehessünk. (…)”
(Részlet Lezsák Sándorral, az Országgyûlés alelnökével, a lakiteleki
Népfõiskola Alapítvány kuratóriumának elnökével készített interjúból.
A cikket Tóth Gábor a Vasarnap.hu újságírója készítette, és „Az Egyház
jó tulajdonosa lesz a Hungarikum Ligetnek” címmel megtalálható a
www.nepfolakitelek.hu oldalon.)
***

„A magyar nemzet közösségeiben él,
ez jövõjének záloga”

„2020. október 3-án, átadták, felavatták, és felszentelték Lakiteleken, a
Nemzeti Mûvelõdési Intézet (NMI) székházát. Az ünnepségen beszédet
mondott Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, Závogyán Magdolna, az NMI ügyvezetõje, Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanád Egyházmegye püspöke, valamint levélben köszöntötte az új épületet Orbán
Viktor miniszterelnök. (…) Ezt követõen az NMI létrejöttében, valamint székházának megépültében oroszlánrészt vállaló, volt és jelenlegi
kulturális államtitkárok – Fekete Péter, Halász János, Hoppál Péter és
L. Simon László írtak alá közös nyilatkozatot a közösségi kultúra és
mûvelõdés fontosságáról és erejérõl.” (Részlet a Magyar Hírlap Felavatták a Nemzeti Mûvelõdési Intézet székházát címû cikkébõl.)

KÖSZÖNTÕ
Szeretettel köszöntjük Buda Ferencet, a Nemzet Mûvésze
címmel kitüntetett, Kossuth- és József Attila-díjas költõt,
mûfordítót, aki munkásságával, életével nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.
Isten éltesse sokáig születésnapja alkalmából!

„Kapcsolatunk a Nemzeti Mûvelõdési Intézettel már több mint két évtizedes.
Két évtizede tanuljuk egymást. A Népfõiskola rengeteg kihívással nézett szembe, sok próbatételen és változáson vagyunk már túl, de mindig tudtunk erõt meríteni, és mindig kaptunk kellõ visszaigazolást az általunk indított kollégiumok,
tanfolyamok, különféle programok iránt érdeklõdõktõl és résztvevõktõl. Sokat
adott nekem ez idõ alatt a Mûvelõdési Intézet, példának okáért a Látóutakkal.
Elutaztunk olyan helyekre az elmúlt évtizedekben, ahol bár sokan temették a népmûvelést, közmûvelõdést, mégis, az emberi képességeknek hála,
olyan közösségek jöttek létre, amelyek nemcsak életképesek voltak, hanem
kivirágoztak, megújultak. Az elmúlt tíz évben egyre inkább azt érzékelem,
hogy egy újabb aranykor köszöntött ránk, amelynek alapja az Alaptörvényünk. A magyarságnak természetesen sok korszakára lehet mondani, hogy
aranykorszak: a Szent László utáni százötven esztendõ, Mátyás vagy Bethlen
Gábor kora. Most ez az idõszak, amelyben élünk, szintén egy aranykort érlel.
Megjelent az a gazdatudat, hogy minden négyzetmétert be kell lakni, annak minden lehetõségét egészségesen mûködtetni kell, és mindez hihetetlen
erõvel jelenik meg a Nemzeti Mûvelõdési Intézet programjában. Ez az, ami
engem erõsít. Egy csónakban ülünk, és nagyon jó érzés, hogy van ritmusérzékünk, hogy nem összevissza vergõdik ez a csónak, hanem pontosan tudjuk,
merre és hogyan akarunk haladni. A Kárpát-medence majdhogynem közepén
elkészült ez a csodálatos épület, amely száz esztendõre épült. Nem átmeneti,
nem ideiglenes otthon. Ezt az állandóságot, állhatatosságot tükrözi mind külsõleg, mind pedig belsõ tartalmában.
Azt jelképezi, hogy itt olyan munka zajlik, amely érleli ennek a nemzetnek
az aranykorát. A gazdatudatot testesíti meg, vagyis hogy gazdálkodunk a lehetõségeinkkel. Azzal, hogy ezek a Látóutak ma is folytatódnak, keressük
azokat a közösségeket, amelyektõl tanulhatunk, mert õk bizony erõs próbatételeken, küzdelmeken keresztül érlelték ki a példázatos közösségi összetartást és a gyakorlatban is hasznosítható tudást. Csodálatos környezetet teremtettek, és megragadtak minden lehetõséget, hogy szebbé, jobbá, élhetõbbé tegyék a környezetüket. Felelõsségünk a tanítók tanítása, a képzõk képzése
úgy, hogy közben mi is tanulunk tõlük.”
(Részlet Lezsák Sándor író, az Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum
elnöke, Aranykort érlelõ szolgálat címû írásából, amely megjelent a Magyar
Hírlapban és teljes terjedelmében megtalálható a www.nemzetiforum.hu
internetes oldalon is.)

ARCKÉP
Apáti Bence:

A botrányos mesekönyv csak az elsõ lépcsõfok
„A Meseország mindenkié címû, LMBTQ-szereplõket
is felvonultató és kultúrharcba induló mesekönyv körüli botrány csak nem akar csitulni, sõt. Az úgynevezett
alkotás körüli felfordulás, amely a szeretet és az elfogadás maskaráját öltve magára próbál meg a kertek
alatt, a hátsó ajtón belopakodni, beosonni az óvodákba
és az iskolákba, egyre nagyobb hullámokat vet.
Igen, úgynevezett alkotásról beszélünk, hiszen a
fércmunkáról még a ballib Élet és Irodalom is megállapította, hogy olvashatatlanul és élvezhetetlenül gyenge, egy valóságos irodalmi pusztulat, egy mesekatasztrófa, egy olyan borzalom, amelynek nincs egy fikarcnyi hozzáadott irodalmi
értéke. Ami a legkevésbé sem meglepõ, hiszen a Labrisz Leszbikus Egyesület
által kiadott „könyvnek” nem is voltak efféle céljai. A Meseország mindenkié-t egészen más okból adták ki. A leszbikus egyesület küldetést szánt a meleg szereplõs meséknek. Politikai küldetést.
A „mesekönyv” nyilvánvalóan nem szórakoztatni szeretne – egy identitáspolitikai célból létrehozott kiadvány esetében ne is várjunk ilyesmit –, hanem érzékenyíteni. Nevelni. Megtanítani a kisgyerekeknek, hogy az alaptörvény rossz, és
hogy a melegházasságot tiltó bácsik és nénik, élükön Orbánnal, gonoszak.
Érzékenyítés. Milyen szép szó! Néhány éve még nem is használtuk, tán
nem is létezett, akkoriban még az agymosás vagy a propaganda kifejezés tökéletesen megfelelõ volt az effajta tevékenységek jellemzésére. De változik a
világ, változik a szavak jelentése is, és az agymosásra immunissá váló emberek is átalakultak, ezért szükség volt egy másik szóra. Ma már nem (csak)
agyakat mosnak, hanem érzékenyítenek.”
(Részlet, Apáti Bence: A botrányos mesekönyv csak az elsõ lépcsõfok címû cikkébõl, amely teljes terjedelmében megtalálható a www.magyarnemzet.hu oldalon.)
APÁTI BENCE balett-táncos, publicista, a Magyar Nemzet fõmunkatársa. 1981. január 8-án született Budapesten, apja Apáti Miklós (magyar költõ,
író), anyja Lukácsy Katalin (magyar színésznõ, elõadómûvész), ikertestvére
Apáti Ádám (zenész). Tanulmányait a Magyar Balettintézetben végezte Fodor Gyula, Seregi László, Koren Tamás, Keveházi Gábor és ifj. Nagy Zoltán
tanítványaként, majd 1998-ban Alicia Alonso Intézetben is képezte magát
Madridban. 2000-ben szerzett diplomát a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolán.
2000-ben szerzõdött a Magyar Állami Operaházhoz. 2017-ig a Magyar Nemzeti Balett magántáncosa. Televíziós szereplései (pl. Kismenõk) által vált országosan ismertté. Rendszeres vendége az Echo TV Keménymag és a Hír TV
Szabadfogás címû mûsorának, továbbá mûsorvezetõje a Fõhõs címû politikai
magazinnak. Publikált a 888.hu-n és a Mandineren. 2018-tõl a Magyar Idõk
napilap fõmunkatársa volt, majd az újraindított Magyar Nemzet publicistája
lett. Rendszeresen publikált a Figyelõben is. 2019-tõl a Budapesti Operettszínház balettigazgatója.
(Forrás: hu.wikipedia.org)
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Szemle
Virtuális zarándoklat, a Pannonia Sacra karanténos Mindszenty-zarándoklata címmel olvashatunk lelket üdítõ beszámolót Kováts Tamás szervezõ tollából a

VÉRTANÚINKHITVALLÓINK
címû kiadvány ez évi 2. számában: „Isten velünk kapcsolatos
terve a minket körülvevõ valóságban van elrejtve. És a valóság bizony a legritkábban alakul
a mi elképzeléseink szerint. Hiába imádkozzuk nap mint nap,
hogy „legyen meg a Te akaratod” sokszor dühösek, csalódottak és elkeseredettek vagyunk, ha nem a terveink szerint alakulnak a dolgok. Állunk
széttárt kézzel, tehetetlenül, leforrázva. A karantén idején volt
alkalmunk gyakorolni az elképzeléseink elengedését, számos
helyzetben nyomtuk az újratervezés-gombot, és rájöttünk: Isten akaratának fürkészése nem
feltétlenül azonos a beletörõdéssel, a terveink feladásával. A
helyzet felpiszkálta a kreativitásunkat, megtapasztalhattuk:
olyan dolgokra vagyunk képesek, amilyeneket korábban nem
is feltételeztünk magunkról.”
Erdõs Márton fiatal törté nész Bárdossy László történeti
drámája a

HITEL
ez évi szeptemberi számában
jelent meg. Ebbõl idézünk:
„Utolsó szó jogán elmondott
beszéde szintén méltóságteljes,
szinte szépirodalmi remeklés.
Bárdossyt a Népbíróság bûnösnek találta, és kötél általi
halálra ítélte. Kivégzése elõtt
utolsó kívánsága az volt, hogy
a siralomházban feleségével lehessen még egy kicsit. Felesége a következõket mondta neki
búcsúzóul: „Nem csupán magas állásodhoz maradtál hû!
Mindvégig Férfi voltál, Laci!
(…) Köszönöm, hogy engem
választottál!” Bárdossyt aztán
a vesztõhelyre vitték, ahol tudatták vele, hogy ítéletét golyó
általi halálra változtatták.
Nem sokkal azelõtt, hogy a
tûz eldördült volna, Bárdossy
így kiáltott fel: »Isten mentse
meg az országot ezektõl…«”
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. Remittendát is szívesen fogadunk.
Cím: Lezsák Sándor a Magyar
Országgyûlés alelnöke 1055
Budapest, Kossuth tér 1–3.
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