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Nemzeti Fórum Szemle
A Jézus Szíve Egyházközség
idõszaki kiadványából, a

VÁROSMAJORI
HÍRADÓ

ez évi áprilisi számából Dauner
Dombi Cserkészet online és
offline a koronavírus idején cí-
mû írásából idézünk: „A korlá-
tozások bizony átalakítják a
cserkész mindennapokat is. A
heti rendszeres találkozások, az
õrsgyûlések az online térben zaj-
lanak, így alig várja mindenki,
hogy szakítson a monitorral és
élõ, hús-vér kapcsolatokra tehes-
sen szert. Erre az egyik legkivá-
lóbb tér a természet hol lágy, hol
zimankós, hogy egyenesen zord
öle, egy jó kis kirándulással fû-
szerezve! Ki is jutott a túrázás-
ból bõven az idei tanévben min-
den korosztályban. A mesterek
(felnõttek) havonta nekivágnak
a vidéknek, errõl majd a követ-
kezõ számban olvashat minden
kedves majori. Most azonban a
cserkész (felelõs), kósza (gimna-
zista), illetve a vándor (egyete-
mista) korosztály kirándulásai-
val biztatunk mindenkit arra,
hogy induljon el, vágjon neki a
Covid-19 mentes vadonnak!”

A Szeged-Csanádi Egyház-
megye magazinja, a

TORONYIRÁNY
ez évi 2. számából Kiss-Rigó
László püspök atya írásából
idézünk: „Egyesek felismerték
Jézusban a Megváltót, a Messiás
királyt, hozzájuk tömegek csa-
pódtak és harsány éljenzéssel
ilyen minõségben köszöntötték
õt, aki tudatosan nem kigyúrt le-
gények társaságában, fegyveres
kísérettel itáliai gyártmányú lu-
xus díszhintón pózolva érke-
zett, hanem egy szamárcsikón.
Nekünk Sancho Panza juthat
eszünkbe. A római katonák is
csak gúnyolódtak, nevettek raj-
ta abban a nyugodt meggyõzõ-
désben, hogy ez a Messiás ki-
rály semmilyen veszélyt nem
jelent számunkra. Jézus tényleg
nem használt fölösleges státus-
szimbólumokat, amint azt nap-
jainkban is sokan teszik, és ami
inkább az intelligencia és a fele-
lõsségtudat hiányának a jele –
mégis néhány nappal késõbb a
halálon aratott gyõzelmével bi-
zonyította, hogy õ nem egy ko-
rabeli despota vagy kiskirály,
hanem az egész történelemnek,
életnek és halálnak az Ura.”

K. R.

***

KÖSZÖNET
Köszönjük mindazon plébániák-
nak, önkormányzatoknak, akik
címünkre elküldik a helyi újsá-
got, hírlevelet. Ezeket továbbít-
juk a lakiteleki Népfõiskolára és
adjuk tovább a Kárpát-medence
minden részérõl érkezõ vendége-
inknek. Cím: Lezsák Sándor, a
Magyar Országgyûlés alelnöke,
1055 Budapest, Kossuth tér 1–3.

Néptáncosok szakmai alkotótábora a Hungarikum Ligetben
Lakitelek Népfõiskola, 2021. június 27–július 4.

Szakmai alkotótáborunkban néptáncosok ismereteit bõvítjük pálpataki
és szeremlei táncok tanításával, élõ zenével.

Balogh Ildikó mestertanár, örökös aranygyöngyös táncos és Fantoly
Gyula, a népmûvészet ifjú mestere, nívódíjas koreográfus a pálpataki
székelytáncot, és Kis Zoltán, a Szeremlei Néptáncegyüttes mûvészeti
vezetõje a szeremlei tánc motívumait tanítja majd. Zenészek: Tormási
Elek, Szabó János, Inoka Gyõzõ.

A jelentkezés feltételei: 5-6 éves néptáncos szakmai gyakorlat és a
16 éves kor betöltése, valamint érvényes védettségi igazolvány.

Részvételi díj: szállás és teljes ellátás 35 000 Ft/fõ; csak táncoktatás
és ebéd 15 000 Ft/fõ.

Szállás: a Hungarikum Liget területén a Kincsem fogadó épületé-
ben, két-három ágyas szállodai szobákban. Étkezés helyben, a Tisza
Vendéglõben.

Az oktatás június 28-án (hétfõn) 9.00 órakor kezdõdik. A résztvevõk
intenzív, napi 6 órás foglalkozásokon vesznek részt. A tábor bemutató-
val, táncházzal ér véget.

Jelentkezési határidõ: 2021. június 18.
Jelentkezés: Csinger Andreánál levélben: Népfõiskola Alapítvány –

6065 Lakitelek Felsõalpár 3.; vagy e-mailben a jelentkezési lap vissza-
küldésével: csingerandrea@nepfolakitelek.hu

Bõvebb információ és jelentkezési lap: www.nepfolakitelek.hu

***
Németh László mûfordítói tábor

Lakiteleki Népfõiskola, 2021. augusztus 16–22.

A Lakiteleki Népfõiskola, a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és
Képzésért Alapítvány és a Magyar Írószövetség pályázatot hirdet a
Németh László mûfordítói táborban való részvételre.

Jelentkezési határidõ: 2021. június 28.
A képzés térítésmentes, a táborok teljes idejére a Lakiteleki Népfõis-

kola és a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és Képzésért Alapítvány
ellátást – szállást és étkezést – biztosít.

A pályázati felhívásra azoknak a 35 év alatti fiataloknak a jelentkezését
várjuk, akik elhivatottságot éreznek magukban mai (horvát, román, szerb,
szlovák, szlovén, ukrán) és történelmi (cseh, lengyel) szomszédaink nyel-
vén született szépirodalmi szövegek magyarra fordítása iránt.

A jelentkezés feltételei és további részletek a Lakiteleki Népfõiskola
honlapján: www.nepfolakitelek.hu

Bõvebb információ kérhetõ: lakitelekitaborok@gmail.com

***
Mûfordítói és országismereti táborok
Lakiteleki Népfõiskola, 2021. augusztus 23–29.

A Lakiteleki Népfõiskola, a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és
Képzésért Alapítvány és a Magyar Írószövetség pályázatot hirdet mû-
fordítói és országismereti táborokban való részvételre. Az alábbi tábo-
rok kerülnek megrendezésre: kazah–magyar országismereti tábor,
koreai–magyar országismereti tábor, mongol–magyar mûfordítói tábor,
orosz–magyar mûfordítói tábor.

Jelentkezési határidõ: 2021. június 28.
A képzés térítésmentes, a táborok teljes idejére a Lakiteleki Népfõis-

kola és a Kelet- és Közép-Európai Kutatásért és Képzésért Alapítvány
ellátást – szállást és étkezést – biztosít.

A táborok keretében az adott célország nyelvét jól ismerõ magyar
egyetemisták és külföldi diákok közösen fejleszthetik tovább nyelvtu-
dásukat és szerezhetnek újabb ismereteket.

A jelentkezés feltételei és további részletek a Lakiteleki Népfõiskola
honlapjára: www.nepfolakitelek.hu

Bõvebb információ kérhetõ: lakitelekitaborok@gmail.com

A R C K É P

Magyarország várhatóan az elsõ há-
rom uniós ország között kinyilvánít-
hatja, hogy a Covid-19 világjárványt
jelentéktelen méretûvé zsugorította,
köszönhetõen a beoltottak magas
arányának. Megnyithatja az idegen-
forgalmát, szállodáit, vendéglõit, az
eddig bezárt ipari üzemeit. Óvatos
becslés szerint is 600 milliárd fo-
rintnyi eladható többlet-termékkel
és szolgáltatással tud megjelenni a
világpiacon, mert a járvány miatt
még gazdaságilag passzív a többi
európai ország.

Csenger-Zalán Zsolt, a Fidesz-
Polgári Szövetség képviselõcsoport-
jának – és egyben a Nemzeti Fórumos
képviselõcsoportnak – a tagja felszó-
lalásából idézünk: „Magyarországon
az oltás üteme továbbra is megközelí-
tõleg a kétszerese az uniós átlagnak.
Mivel egyre többen szereznek védett-
séget, lépésrõl lépésre lehetõség van
arra, hogy visszatérjünk a régi, meg-

szokott életünkhöz. Ez is visszaiga-
zolja, hogy helyes döntés volt, hogy
más hatékony és biztonságos vakci-
nákról is gondoskodjunk, miután
Brüsszel elhibázta a központi beszer-
zést. Ha nem vásároltunk volna mi
magunk vakcinákat, akkor még min-
dig várhatnánk az uniós bürokratákra.
Ezzel szemben mi már a legelején
megmondtuk, hogy számunkra az
emberélet a legfontosabb, ez az
egyetlen fontos kritérium a vakci-
na-beszerzések során. Nem számít,
hogy keleti vagy nyugati, csak az szá-
mít, hogy hatékony legyen, hogy
megvédje az embereket. Azért állunk
jól az oltásokkal, mert nem hallgat-
tunk azokra, akik le akartak minket
beszélni az önálló cselekvésrõl, nem
engedtük, hogy elõírják nekünk, hogy
mit tegyünk. Mi mindvégig csak
egyetlen szempontot tartottunk szem
elõtt, a magyar emberek érdekét.”

Fekete Gyula
Tarjányi Béla:

A Szentírásolvasásról
– Professzor úr élete, hivatása a Szentíráshoz
kapcsolódik. A tudomány sok szempontból vizs-
gálja a Bibliát és benne az Újszövetséget. Hívõ tu-
dósként mit ajánl, hogyan olvassuk a Szentírást?

– Nagyon fontos errõl beszélni. A Szentírás
olvasását a II. Vatikáni Zsinat erõteljesen szor-
galmazza. A Katolikus Egyházban mindazok –
többek között sok fiatal –, akik megpróbáltak
megerõsödni a hitükben, a Szentíráshoz fordul-
tak. Ferenc pápa is ajánlja a Biblia olvasását, ke-
zében kis Újszövetséggel járja a világot. (…)

Ha tudom, hogy mi van a Bibliában, mert
olvastam, az önmagában még nem érint meg

bensõleg, nem alakítja az életemet.
Az olvasás gyakorlatára a következõt ajánlom: akárhol felüthetem a köny-

vet – fõként az Újszövetséget –, azután addig kell olvasnom, amíg olyan mon-
datra vagy részre nem találok, ami megérint. Akkor el kell csendesednem, el
kell gondolkodnom az olvasottakon.

Érdemes felidéznem, miközben teszek-veszek, a mindennapi teendõimet
végzem, vagy éppen sétálok az utcán. Tudniillik, ha eszembe juttatom az ol-
vasottakat, az üzenet hatni fog rám.

Ha rendszeresen olvassuk a Bibliát, elõbb-utóbb találunk benne olyan
részletet, ami megérint bennünket és elgondolkodtat azon, hogy tényleg jó
volna így élni.

A másik, amire mi is nagy súlyt helyezünk a bibliatársulatnál, a közösségi
szentírásolvasás. A körben felolvas valaki egy szakaszt, majd mindenki el-
mondja, mi érintette meg az elhangzott szövegbõl, milyen ösztönzések érik.
Ezáltal megajándékozzuk egymást, a kegyelem közvetítõjévé válunk.”

(Részlet Isten szavát közel vinni az emberekhez – Beszélgetés Tarjányi Bé-
la biblikus professzorral címû írásból, amelyet Körössy László készített, és
teljes terjedelmében megtalálható a magyarkurir.hu internetes oldalon.)

Dr. TARJÁNYI BÉLA teológus, biblikus professzor, a Szent Jeromos Ka-
tolikus Bibliatársulat elnöke. 1942. augusztus 15-én született Bócsán.
1960-ban érettségizett, teológiai tanulmányait kalocsai egyházmegyés papnö-
vendékként a Központi Papnevelõ Intézetben és a Hittudományi Akadémián
végezte. 1965-ben szentelték pappá Kalocsán. Hatodévesként 1966-ban sze-
rezte meg a teológiai doktori címet, majd Nemesnádudvaron káplán lett.
1967–69 között Rómában a Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasaként a Pápai
Biblikus Intézetben folytatta tanulmányait. A biblikus szaklicenciátus meg-
szerzése után, Kalocsán káplán, majd 1970-tõl a szegedi hittudományi fõisko-
lán a szentírástudomány tanára lett. 1971 szeptemberétõl a budapesti Hittudo-
mányi Akadémián az Ószövetségi Szentírástudományi Tanszék tanszékvezetõ
professzora. 1977-tõl nyugdíjazásáig az Újszövetségi Szentírástudományi
Tanszék vezetõje. Fõ kutatási területe Márk evangéliuma és a szinoptikusok.
Kétféle saját szentírás-magyarázati módszert fejlesztett ki és alkalmaz: a folya-
matos egzegézist és a szinoptikus bibliaolvasást. 1990-tõl létrehozta a Szent Je-
romos Katolikus Bibliatársulatot. Nevéhez fûzõdik az 1990-ben induló Jero-
mos füzetek címû folyóirat; a Káldi-féle bibliafordítás revíziója a
Káldi-Neovulgáta (1997); a teljes Biblia cigány (lovári) nyelvû fordítása
(2008). Az elsõ teljes Szentírást tartalmazó magyarKépesbiblia, a Bécsi Arany-
biblia és a Rovásírásos Újszövetség (2011) – amelyek mind a Szent Jeromos
Katolikus Bibliatársulat kiadásában jelentek meg. Munkássága révén számta-
lan szentírástudományi kiadvány szerzõje és kiadója. Díjak, elismerések: pápai
prelátusi cím (1991), Cigányságért-díj (2003), a Magyar Köztársasági Érdem-
rend tisztikeresztje (2011), Scheiber Sándor-díj (2014), a Magyar Érdemrend
középkeresztje (2019), Pro Ecclesia Hungariae-díj (2021).

(Forrás: magyarkurir.hu)

Egy hiteles Bíró
„Aki itt valóban demokratikus Magyarországot akar, annak tudnia kell, hogy
vak indulatokból, gyûlölködésbõl és vádaskodásból sohasem születhet meg a
mindannyiunk által vágyott demokratikus Magyarország; a közös haza, ahol
minden tisztességes ember, szándék és gondolat otthon érezheti magát.” Bíró
Zoltán sorai ezek, az általa alapított-szerkesztett Hitel hasábjain jelentek meg
1989. január 18-án. Írhatta volna ma is.

A most nyolcvanesztendõs irodalomtörténész, politikus, az MDF elsõ el-
nöke születésnapjára megjelent interjúkötet szerkesztõje, Házi Balázs is idézi
eme intelmeket. A rendszerváltás elsõ éveit összefoglaló válogatás ezt a gon-
dolatkört járja végig Bíró Zoltán segítségével. Róla mondta párttársa, barátja,
Lezsák Sándor: õ az, aki történelmi, irodalmi ismereteivel, közéleti gyakorla-
tával, empatikus képességeivel még azokat is leiskolázta, akik késõbb nagy-
hangú politikai ellenlábasai lettek. Bíró is megszólal a kötetben, 2007 nyarán
így nyilatkozik a Magyar Nemzetnek: „Naivak voltunk […]. Azt gondoltuk,
ha a szovjetek kimennek, és itt demokratikus berendezkedés jön létre, akkor a
nép majd szabadon eldönti saját sorsa alakulását. Ezzel szemben az egyik im-
périum helyett egy másik impérium lépett be, a pénz uralma.”

Megpróbált rendet csinálni a magyar fejekben: „Nem kell nekünk az Euró-
pa-házba bekéredzkednünk – mondta –, nekünk Európában már helyünk van. Le
kell gyõznünk kisebbrendûségi érzéseinket […]. Mi, magyarok és a szomszéd
népek is nagyon sok vérrel és szellemi teljesítménnyel adóztak már Európának.”

Ezt le kellene írnunk százszor, ezerszer…
(Pilhál György: Egy hiteles Bíró címû írása a Magyar Nemzetben jelent

meg és megtalálható a www.nemzetiforum.hu internetes oldalon is.)

Nemzeti Fórum Egyesület
Havi melléklet, 241.

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 Csallóközi Zoltánt, Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes fõtanácsadóját, aki munkásságá-
val, életével nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig 70. születésnapja alkalmából!
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