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Szemle
Závogyán Magdolna, a Nemzeti
Mûvelõdési Intézet (NMI) ügy-
vezetõ igazgatójának érvényes
gondolatát idézzük, amely a

KÖZÖSSÉGI
MÛVELÕDÉS

címû folyóirat 2021/3. számá-
ban jelent meg. „2020. június
4-én, a magyarság egységét
szétromboló trianoni diktátum
aláírásának 100. évfordulóján a
Nemzeti Mûvelõdési Intézet
lakiteleki székházában elõször
kondult meg a Magyarság ha-
rangja. Attól az idõponttól a ha-
rang minden nap azonos idõben
– 15 óra 13 perckor, a Kárpát-
medencei magyarság összetar-
tozását kimondó Alaptörvény
aláírásának perceiben (2011.
április 25., 15:13) – szólal meg
a lakiteleki székházban, hogy
egy-egy település nemzeti kul-
túrát megtartó egyleteire, civil
szervezõdésire, a közösség által
elért eredményekre emlékeztes-
se a magyarságot.”

Jobbak lesznek, akik jót tesz-
nek címmel olvashatunk be-
szélgetést Kiss-Rigó László
szeged-csanádi megyéspüs-
pökkel, amely a

LÁMPÁS

címû folyóirat 2021/12. számá-
ban jelent meg: „Napjainkban is
alattomos és veszélyes támadá-
sokkal kell szembenéznünk. Az
egyik láthatatlan covid-vírus
okozta világjárvány, melynek
eredete irracionális, homályos,
globálisan fenyeget. A védeke-
zés, illetve a támadás leküzdése
azonban nagyon is racionális és
világos: be kell oltatni magun-
kat védõoltással. A másik táma-
dás sokkal alattomosabb és ve-
szélyesebb, lassú halált okoz.
Arról a szellemi vírusról van
szó, amellyel egy józan észt nél-
külözõ, bomlott agyú ideológia
támadja családi, nemi, nemzeti
identitásunkat, értékeinket, kul-
turális gyökereinket. Akik ezt a
kórt terjesztik, magukat a leg-
fejlettebb demokrácia bajnokai-
nak tartják, valójában a nihiliz-
mus diktatúráját akarják ránk
erõszakolni. A támadás ebben
az esetben is globális, de fõleg
Közép-Európára, leginkább Len-
gyelországra és Magyarországra
összpontosul, mert a józan ész-
nek és a történelmi tapasztalat-
nak köszönhetõen itt a legerõ-
sebb az immunitás az önpusztító
ideológiával szemben. Tavasz-
szal tovább erõsíthetjük immu-
nitásunkat, amennyiben szaba-
don dönthetünk: továbbra is a
szabadságot, az életet választ-
juk – vagy az önpusztítást, a las-
sú halált. Karácsonykor az Is-
tentõl ajándékba kapott élet,
szabadság és szeretet ünnepe
készítsen fel bennünket a tava-
szi megújulásra.”

K. R.

Minden egyes hungarikum híd
az emberek között

A Hungarikum Kiállítóházban a magyar géniuszok és az általuk alkotott
csúcsteljesítmények elõtti tiszteletadás hozzájárulhat a hagyományait szá-
mon tartó, egységes nemzeti tudattal rendelkezõ generációk neveléséhez,
ugyanis minden egyes hungarikum híd az emberek között – fogalmazott az
agrárminiszter január 22-én, szombaton, a Lakitelek Népfõiskolán.

A Hungarikum Bizottság ülését követõen, a Hungarikum Kiállító-
ház megnyitóján Nagy István agrárminiszter elmondta: (…) a Lakitelek
Népfõiskolán most megnyílt Hungarikum kiállítóházban olyan magyar
kémikusokkal, fizikusokkal, ûrkutatókkal, feltalálókkal találkozhatnak
az ide látogatók, akik tevékenységük révén hozzájárulhattak ahhoz is,
hogy a világ tudományos életében válogatás nélkül becsülik meg az ere-
deti gondolkodókat és alkotókat. Mindannyian olyan kiemelkedõ kuta-
tói értéket teremtettek, amelyek jelentést hordoznak. Nemcsak nagyot
alkottak, de halhatatlant is – tette hozzá. Az agrárminiszter szerint
„minden hungarikum és minden magyar géniusz alkotása képes arra,
hogy a nemzeti összetartozás jelképévé váljon.

V. Németh Zsolt kiemelkedõ nemzeti értékek felügyeletéért felelõs
miniszteri biztos a Hungarikum Kiállítóház planetáriumának megnyitó-
ján kiemelte: újabb termekkel, újabb felfedezésekre váró, inspiráló te-
rületekkel bõvült a lakiteleki Hungarikum Liget. „Itt jelen van minden,
ami magyar” – tette hozzá. (…)

Paládi-Kovács Attila, Széchenyi-díjas magyar etnográfus, az MTA ren-
des tagja a Géniuszok útja kiállítótér megnyitóján hangsúlyozta: „a magyar
tudománynak nincs múzeuma, de van közel kétszáz éves akadémiája, tu-
dóstársasága és legkiválóbb képviselõinek a fejünkben élõ panteonja”.

Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a Lakitelek Népfõiskola
alapítója – megemlékezve a magyar kultúra napján a Himnusz születé-
sérõl – elmondta: a lakiteleki Hungarikum Liget lényege, hogy az idelá-
togatók „belülrõl éljék meg a Himnuszt”, a magyar nemzet jelképét.

A Hungarikumok Kiállítóháza, amelyben nagyon sokak munkája öt-
vözõdik, a magyar értékeket mutatja be, ahol a fiatalok élményeken ke-
resztül ismerhetik meg a hungarikumokat, a magyar géniuszok, tudósok
munkásságát, és ehhez kapcsolódik a planetárium is.

A Hungarikum kiállítóházat Bagi Ferenc lakiteleki plébános, Kovács
István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke és Kókai Géza lakiteleki re-
formátus lelkész áldotta meg. (Forrás: Magyar Hírlap, MTI)

A R C K É P

A világgazdaság lassan magához tér a
covid-világjárvány fokozatos enyhülé-
se nyomán. Az üzletek és piacok ismét
megtelnek vásárlókkal, miközben az
áruszállítást és a munkaerõmozgást
még számos járványt fékezõ intézke-
dés lassítja. A túlkereslet miatt az Eu-
rópai Unió tagállamainak többségében
5-6 százalékkal meghaladta az árszín-
vonal a 2020. novemberit. Az ott ki-
alakult magas árak áruelszívó hatása
miatt Magyarországon is 7,4 százalé-
kos volt az árszínvonal emelkedése.

Az infláció megfékezése érdeké-
ben januárban úgy döntött a kor-
mány, hogy hat alapvetõ élelmiszer –
kristálycukor, búzafinomliszt, napra-
forgó étolaj, sertéscomb, csirkemell,
2,8 százalékos tehéntej – ára február
elseje után nem lehet magasabb az
október 15-i árnál. E termékekbõl az
árukészlet sem lehet alacsonyabb a
tavalyinál. Az élelmiszer-áremelke-
dés fékezése érdekében az Európai
Unió is lépett, lehetõvé tette a lejárt
minõségmegõrzési idejû élelmisze-
rek adományozás céljából történõ új-
raelosztását.

Az élelmiszer-takarékoskodást
célzó törvényjavaslat országgyûlési
vitájában – amit uniós napirendi pont-
ként tárgyalt a Tisztelt Ház – a Fidesz-
Polgári Szövetség képviselõcsoport-
jának vezérszónoka Font Sándor, a
Mezõgazdasági Bizottság elnöke, a
Nemzeti Fórumos képviselõk tagja.
Az õ felszólalásából idézünk: „Ez a
törvény egyértelmûen az élelmi-

szer-pazarlást és a veszteség csökken-
tését célozza meg, tehát hogy minél
kisebb élelmiszer-felesleg keletkez-
zen a termeléstõl a fogyasztóig érõ
láncon. Sajnos, nem tervezzük meg
pontosan, hogy mennyi élelmiszert
vásároljunk, nem tervezik meg a ke-
reskedelmi láncok, hogy mennyi élel-
miszert rendeljenek meg, és azt ho-
gyan adják el, amikor ezen élelmisze-
rek döntõ többségének fogyasztható-
sági ideje vagy minõségmegõrzési
ideje van. Az olyan élelmiszereknél,
amelyek a fogyaszthatósági idõ lejár-
tával kerülnek megjelölésre – például
a friss áruk, rendszerint húskészítmé-
nyek, tejtermékek, az ebbõl származó
termékek –, szóba sem kerülhet, hogy
ha a fogyaszthatósági idõ lejár, akkor
bármilyen ötlettel ezeket továbbad-
juk. A törvényjavaslat elsõsorban ezt
célozza meg, hogy a minõségmegõr-
zési idõ lejárta utáni árukat a rászoru-
lóknak juttassuk el valamilyen szer-
vezeti rendszeren keresztül. A tör-
vényjavaslat keretei között létreho-
zásra kerül egy Élelmiszermentõ Köz-
pont. Fõ feladata az élelmiszer-fel-
ajánlások országos koordinációja, va-
lamint az élelmiszer-pazarlás csök-
kentése. Úgy látjuk, hogy Európában
néhány ország, például Franciaország
már mûködtet hasonló rendszert. Ne-
künk, akik nagy élelmiszer-termelõk
vagyunk, élen kell járnunk abban,
hogy a megtermelt élelmiszer a legna-
gyobb hatásfokkal hasznosuljon.”

Fekete Gyula

Cseke Péter:

Hivatásáról és a Kecskeméti
Katona József Nemzeti Színházról

„Ma 178 embernek és családjának – ez közel 500
ember – megélhetését, a sikerét, a pályafutását, mun-
káját segítem, hiszem és átérzem, hogy ez egy nagy
szolgálat. Közel 15 éve ebben a hivatásban még min-
dig sokat tanulok. De a munkám eredményeként ott
van egy komoly kecskeméti színház mûhely, persze
nem csak az én érdemem, hogy fölírtuk magunkat az
országos hírû színházak közé. Sok erõteljes mûvész
és alkotó, felkészült technikai-mûszaki személyzet
van a csapatban, akikkel mindezt létrehoztuk. (…)

– Megváltozott a színházról és a közönségrõl al-
kotott elképzelésetek a pandémia alatt?

– Újra és újra arra döbbentett rá, hogy milyen csodálatos a kecskeméti kö-
zönség, minden feltöltött tartalomra folyamatosan kaptuk a visszajelzést, az
elsõ sorompófelnyitás után rohantak a színházba, maszkkal, védettségivel,
ahogyan lehetett, azóta is telt házzal, állótapssal játszunk. A színházban pedig
mindenki odaadással, alázattal, felnõtt módon vett részt a helyzet átvészelésé-
ben. Ez vezetõként nagy boldogság.” (Részlet a KÉPMÁS 2022. januári szá-
mából, amelyben A jó közösség igazi kegyelem címmel interjút olvashatunk
a Sára Bernadett és Cseke Péter színmûvész házaspárral.)

CSEKE PÉTER Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, rendezõ, színház-
igazgató, egyetemi tanár, érdemes mûvész. 1953. október 3-án született, Nagyvá-
radon. Felesége Sára Bernadett színmûvész. Két lányuk született: Sára (1983) és
Dorottya (1986). Életút: A Színház és Filmmûvészeti Fõiskola színész szakán
végzett 1976-ban. A debreceni Csokonai Színház tagja (1976–81). A Madách
Színház (1981–90), majd 1990-tõl egy évig a Nemzeti Színház tagja. 1991-tõl
„szabadúszó”. 1992-tõl számos színházban rendezõként is dolgozik. 1992-tõl a
Madách Színház gyermek- és ifjúsági programjainak vezetõje. A Színház- és
Filmmûvészeti Egyetemen tanára (1994–97). A Magyar Táncmûvészeti Fõisko-
la tanára (2001–2005). 2008. augusztus 1-tõl a Kecskeméti Katona József Szín-
ház igazgatójaként a harmadik ciklusát tölti, megbízatása 2023. január 31-ig szól.
2019-tõl az általa vezetett színház megkapta a nemzeti színházi minõsítést, így
2020-tól a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatója. 2012-ben
DLA fokozatot szerzett a Színház és Filmmûvészeti Egyetemen. 2016 szeptem-
berétõl a Kaposvári Egyetem Mûvészeti Karán az elsõ éves színészosztály veze-
tõ tanára, adjunktusa, majd 2017-tõl az egyetem docense lett. 2019-ben a Magyar
Mûvészeti Akadémia rendes tagjává választották. A több mint 45 év alatt száznál
több szerepet játszott és számos darabot rendezett. Díjak, elismerések: Jászai
Mari-díj (1990), Bilicsi-díj (2006), Klebelsberg Kunó-díj (2008), Vámos Lász-
ló-díj (2012), a Magyar Teátrum Nyári Fesztiválján a legjobb rendezés díja
(Szarvas, 2012 és 2016), Nádasdy Kálmán-díj (2014), Bács-Kiskun Megyei Prí-
ma-díj (2017), Magyarország Érdemes Mûvésze díj (2020), Kossuth-díj (2021).

(Forrás: www.csekepeter.hu)

Lezsák Sándor: Klasszikus darab van születõben
Bemutató április 8-án az Erkel Színházban

„ElkezdõdöttAz Ég tartja a Földet – Erzsébet, a szerelem szentje címû új ma-
gyar musical próbafolyamata. A Szikora Róbert és Lezsák Sándor által
Zsuffa Tünde regényébõl írt darab õsbemutatója április 8-án lesz a budapesti
Erkel Színházban, Cseke Péter rendezésében. (…)

„Ezt követõen augusztus 31-ig több helyszínen még tizenkét alkalommal
fogjuk játszani, többször az Erkelben, de például Sárospatakon, és június 4-én
Fertõrákoson is” – jelentette be a próbát megelõzõ sajtótájékoztatón Pataki
András producer, a Soproni Petõfi Színház igazgatója.

Cseke Péter, az elõadás Kossuth-díjas rendezõje, a Kecskeméti Katona József
Nemzeti Színház igazgatója elõbb ismertette a szereposztást, majd egy rövid ve-
títésen a Szendrényi Éva tervezte díszlet- és a Berzsenyi Krisztina alkotta jelmez-
terveket is bemutatta. A darabot kettõs szereposztásban tûzik mûsorra, a fõbb
szerepekben mások mellett Auksz Évával, Szekeres Adrienn-nel, Vásári Móni-
kával, Fésûs Nellivel, Dolhai Attilával, Szabó P. Szilveszterrel, Vastag Tamással
és Varga Miklóssal. A címszerepet Györfi Anna és Békefi Viktória énekli. (…)

Annak alapján, amit hallottunk-láttunk, bátran kijelenthetõ: Szikora Ró-
bert Kiss Gábor hangszerelõ közremûködésével nagy ívû és szép zenét kom-
ponált, megjegyezhetõ, visszatérõ motívumokkal, néhol meglepõen rockos
hangzással. Lezsák Sándor dalszövegei versszerûek, nyelvileg is izgalmasak,
nemcsak prozódiájuk kiváló. (…)

Lapunk kérdésére Lezsák Sándor József Attila-díjas író, az Országgyûlés
alelnöke, Az Ég tartja a Földet szövegírója úgy fogalmazott, az alkotók közös
munkája révén jelentõs klasszikus darab van születõben.

(Forrás: Sárdi Krisztina / Magyar Hírlap)
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MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk Önt és kedves családját, ismerõseit
A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából
az idei esztendõben 21. alkalommal átadásra kerülõ

Parma fidei – Hit pajzsa
díjkiosztó ünnepségre február 26-án, szombaton, 11.00 órakor

a Jezsuita Rend Párbeszéd Háza dísztermében (Bp. VIII. ker., Horánszky u. 20.).
A 2022. év kitüntetettjei:

Tamás József a Gyulafehérvári Fõegyházmegye nyugalmazott püspöke és
Kontra Éva a Magyarok Nagyasszonya Társaság elsõ általános elöljárója,

az idõskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthon
egykori intézményvezetõje.

Ünnepi beszédet mond: Kövér László, a Magyar Országgyûlés elnöke
Laudál: Fülöp Attila az EMMI szociális ügyekért felelõs államtitkára és

Sajgó Szabolcs jezsuita atya, a díj kurátora
Közremûködik: LA MIA FONTE ÉNEKKAR, amely az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus – Közösségek Szentségimádására alakult.

A díj alapítói: † Gyurkovics Tibor író és Horváth Béla
volt országgyûlési képviselõ

A rendezvény támogatója: Nemzeti Kulturális Alap.

A lakiteleki Hungari-
kum Kiállítóház kedd-
tõl vasárnapig 14.00 és
18.00 óra között láto-
gatható. 15.00 és 17.00
órai kezdettel filmvetí-
tések tekinthetõk meg
a planetáriumban. A
belépés 2022. február
27-ig ingyenes.


