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Szemle
Elhunyt Kunckelné Fényes
Ildikó nyugalmazott fizikapro-
fesszor, a Latin-Amerikai Ma-
gyar Országos Szervezetek
Szövetsége elnöke, a diaszpórá-
ban élõ magyarság kiemelkedõ
személyisége. Szilágyi Péter
miniszteri biztos búcsúbeszédé-
bõl idézünk, amely az

ÉLETÜNK,

az európai magyar katolikusok
lapja 2022. februári számában
jelent meg: „Életének egyik
meghatározó élménye volt
Mindszenty József bíboros ve-
nezuelai látogatása, akit sajtó-
referensként segített utolsó
külföldi, latin-amerikai útján,
1975-ben. A bíboros hazatéré-
se elõtt Ildikó asszonynak adta
át testamentumát, amelyben
kérte, hogy mindenhol, ahol
magyarok élnek, készítsék el a
saját kataszterüket, hogy le-
gyen egy magyarokról készült
nyilvántartás. A testamentu-
mot még aznap este továbbí-
tották minden ismert magyar
szervezet számára. A bíboros
utolsó külföldi útjának, Ildikó
asszonnyal való találkozásá-
nak köszönhetõen a venezue-
lai magyar közösség újra felvi-
rágzott. Felismerték az egy-
másért való fáradozásaikban
és a magyarságuk megélésé-
ben rejlõ erõt.”

Az

ÚJ HAJTÁS,

a kárpátaljai római katolikus
egyház lapjának 2021/4. szá-
mában Kovács Elemér írásá-
nak címe: Kinga, a hidakat
építõ szent – templombúcsú
Beregardóban. Ebbõl idézünk:
„Lucsok Miklós segédpüspök
szentbeszédében arra emlé-
keztetett, hogy amikor a ké-
sõbbi Szent Kingát édesapja
férjhez adta idegen földre,
Lengyelországba, a fiatal lány
életét a Gondviselés kísérte
végig. Hisz lássuk be, nem le-
hetett könnyû egy új környe-
zetet, egy új nyelvet, szoká-
sok egész garmadáját meg-
szokni. Ám Kinga a kezdetek-
tõl fogva mélységes alázattal
Jézusnak szentelte az életét, s
hamar rájött, hogy ebben a
Krisztussal való egységben
minden feladat megoldása
könnyebbé válik. (...) Ha va-
lamennyien az elsõ helyre
tesszük a Megváltóval való
kapcsolatot, akkor hamarosan
megtapasztaljuk, mennyire
megváltozik az életünk. Jézus
követése nem ígéri azt, hogy
egy csapásra megszûnik min-
den akadályunk, de abban
mindenképpen bízhatunk, hogy
életünk folyása könnyebbé vá-
lik, s a korábbinál jóval több
örömben lesz részünk, muta-
tott rá a segédpüspök.”

K. R.

Értékek, kincsek, közösségek
a Kárpát-medencében

Nemzeti értékeink és a Hungarikum vetélkedõ

Értékek, kincsek, közösségek a Kárpát-medencében címmel ötödik al-
kalommal hívta játékos vetélkedõre a hazai és határon túli általános is-
kolák 7. és 8. osztályában, valamint a középfokú oktatási intézmények
9. és 10. osztályában tanuló diákokat a Lakitelek Népfõiskola, a Magyar
Országgyûlés, a Hungarikum Bizottság és a Nemzeti Mûvelõdési Inté-
zet közösen. A kezdeményezés célja a hungarikum mozgalom népsze-
rûsítése, valamint nemzeti értékeink megismertetése volt.

A verseny döntõjét február 24-én tartották a népfõiskolán, ahol Hor-
váth Zsolt, a vetélkedõ fõszervezõje elmondta: 232 csapat jelentkezett a
megmérettetésre, és a döntõbe jutást több forduló elõzte meg. Elõször
egy ötven kérdésbõl álló feladatlapot kellett a csapatoknak kitölteniük,
majd ezt követõen két önálló feladatot kaptak, amelyben egy kiemelke-
dõ nemzeti értéket, majd egy, a Hungarikumok Gyûjteményében talál-
ható értéket kellett prezentáció formájában bemutatniuk.

E feladatok alapján tizenhat csapat jutott az elõdöntõbe, onnan pedig
nyolc csapat a döntõbe, ahol három-három feladat megoldása várta a
versenyzõket: volt benne hungarikum-mozi, totó, képes felismerõ ver-
seny, valamint a korábban beküldött prezentációk zsûri elõtt való be-
mutatása.

A végeredmény alapján az elsõ három helyezett csapatok június vé-
gén Lezsák Sándor vezetésével kétnapos hungarikum-kiránduláson ve-
het részt. Így a hetedik osztályosok közül kirándulni mehet az I. helye-
zett budapesti Herendi Hölgyek csapata, a II. helyezett zalaegerszegi
Göcseji Deákok csapata, a III. helyezett tiszaszalkai Tiszavirágok csa-
pata.

A kárpát-medencei Hungarikum-vetélkedõ további fordulói: 8. osz-
tályosok: március 23–24., 9. osztályosok: április 20–21., 10. osztályo-
sok: május 25–26-án kerülnek megrendezésre a Hungarikum Liget Köl-
csey házában.

A R C K É P

Közelednek az országgyûlési válasz-
tások, és sok kistelepülésen – tapasz-
talva az elmúlt évek területfejleszté-
sében a nagyarányú állami segítséget
– aggódva kérdezik, hogy az állami
támogatás tartós lesz-e, fennmarad-e
a választások után is.

Kérdésüket Font Sándor, a
Fidesz-Polgári Szövetség képviselõ-
csoportjának és egyben a Nemzeti
Fórumos képviselõk tömörülésének
a tagja továbbította: „A XXI. század
talán legnagyobb feladata a vidéki
térségek fejlesztése és az ott élõ em-
berek életminõségének a javítása, a
fiatalok számára is vonzó és helyben
elérhetõ munkahelyek teremtése, il-
letve infrastruktúra és szolgáltatások
biztosítása. A kormány ezért az el-
múlt idõszakban kiemelt hangsúlyt
fektetett a magyar vidék fejlesztésé-
re. Az egyik legkiemelkedõbb pályá-
zati lehetõség a Magyar Falu Prog-
ram, amely 2019- ben indult. Körze-
tem 29 településébõl 25 település öt-
ezer fõ alatti, amelyek így jogosultak
részt venni a Magyar Falu Program
kiírásaiban, és örömmel nyugtázha-
tom, hogy mind a 25 település meg
tudta valósítani fejlesztési elképzelé-
se i t . A komplex programnak

köszönhetõen az alapszolgáltatások
színvonalának a növekedése nem
csupán a lakosságcsökkentést állí-
totta meg, de sok helyen lakosság-
növekedés is tapasztalható. Tisztelt
Államtitkár Úr! Kérdezem, tovább
folytatja-e a kormány az eddig rend-
kívül sikeresnek bizonyult Magyar
Falu Programot?”

Soltész Miklós, a Miniszterelnök-
ség államtitkára válaszolt: „2019 óta
a Magyar Falu Program keretében
közel ezermilliárd forint érkezett
különbözõ támogatásokra. Az ön
választókerületében, csak gyorsan
felsorolva: 20 helyszínen játszótér-
fejlesztés, 28 útfejlesztés, 17 helyen
temetõ-infrastruktúra-fejlesztés, 20
helyszínen orvosi és védõnõi esz-
közpark-fejlesztés, legalább 5 orvo-
si rendelõ megújult, 5 új falugond-
noki buszt kaptak, 5 szolgálati la-
kást építettek, több mint 20 közös-
ség közösségitér-fejlesztést kapott.
Felsorolni is nehéz mindazt, ami
csak az ön választókerületében 2,5
milliárd forintért megvalósult. Tel-
jesen természetes az, hogy folytatni
fogjuk április 3-a után is a Magyar
Falu Programot.”

Fekete Gyula

Csizmadia Norbert:

A Neumann János Egyetemrõl
„Mi itt az egyetemen nem a konkurensekre koncentrá-
lunk, hanem azokra a hallgatóinkra, akik olyan tudást
kívánnak megszerezni, ami hosszú távú lehetõséget és
késõbb biztos munkahelyet nyújt számukra.

Minden új együttmûködési megállapodás azt iga-
zolja, hogy jó úton jár az egyetem. A piac és a gazda-
ság felfigyelt arra, ami itt történik, és lehetõséget lát-
nak a kecskeméti Neumann János Egyetemmel való
együttmûködésben.

Építkezünk, mert egy modern Campus egy mo-
dern egyetem létét szolgálja. Biztosítania kell minden

olyan szolgáltatást, ami az egyetemi polgárok mindennapjainak feltétele és
ugyanúgy szolgálja a fenntarthatóságot és az innovációt.

A kecskeméti Neumann János Egyetem legfontosabb célkitûzése, hogy 10
év alatt a világ TOP 100 legjobb, új, kis méretû (5000 fõnél kevesebb) mûsza-
ki technológiai és tudományos fúziós egyetemei közé kerüljön. Így jelenhet-
nek meg új multidiszciplináris képzések az egyetem portfóliójában és újdon-
ságnak számító kreatív ipari együttmûködések is elindulhatnak. Ehhez hall-
gatók kellenek, és bizalom.”

(Részlet Csizmadia Norbert: Az Új világrend, új struktúra. Fenntartóvál-
tás az egyetemen címû cikkébõl, amely megjelent a Hirös Gazdaság, 2020.
évi õszi számában.)

CSIZMADIA NORBERT geográfus, a Neumann János Egyetemért Alapít-
vány kuratóriumának elnöke. 1975. február 6-án született Szegeden. Életút: A
Szegedi Tudományegyetem település- és területfejlesztõ geográfus szakán szer-
zett diplomát (1999), majd a Pécsi Tudományegyetem turizmusfejlesztõ geográ-
fus szakán (2001). A Gazdasági Minisztériumban a Regionális Gazdaságfejlesz-
tési helyettes államtitkár szakmai titkára (2000–2002), ahol részt vett a Széche-
nyi Terv kidolgozásában, és a tízéves gazdaságfejlesztési programok szakmai
elõkészítésében, koordinálásában. 2002–2004 között ír uniós szakértõk mellett
dolgozott regionális politika témakörben. 2004-tõl az Európai Bizottság magyar-
országi székhelyén induló Team Europe szakértõi tagja. 2005 õszén az induló
Gazdasági Konzultáció titkára. A Jövõkép vitairat társszerzõje és koordinátora.
Az Új Széchenyi Terv kidolgozásának fõkoordinátora. Városfejlesztõ geográ-
fusként dolgozott kulturális és fenntartható városfejlesztési projektekben (2007–
2010). A Jövõkép „75-ök vitairata” tanulmány egyik szerzõje és koordinátora
(2009). 2010 júniusától a Nemzetgazdasági Minisztérium Miniszteri Kabinet
Stratégia Mûhely vezetõje. A Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtit-
kára (2011–2012). A Nemzetgazdasági Minisztérium tervezéskoordinációért fe-
lelõs államtitkára (2012–2013). A Magyar Nemzeti Bank gazdaságstratégiáért és
tervezésért felelõs ügyvezetõ igazgatója (2013–2016). 2016 óta a Pallas Athéné
Innovációs és Geopolitikai Alapítvány kuratóriumának, majd jogutódjának elnö-
ke és aHungarian Geopolitics (HUG) fõszerkesztõje. A Magyar Földrajzi Társa-
ság Geopolitikai Szakosztálynak társelnöke. A Fudan Egyetem – „Belt and Road
and Global Governance” – Nemzetközi Tanácsadó Testület tagja. A kecskeméti
Neumann János Egyetem Konzisztóriumi elnöke, 2020 augusztusától a Neu-
mann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke. Doktori fokozatát
2020-ban a Pécsi Tudományegyetemen szerezte meg. (Forrás: wikipedia.hu)

Az Ég tartja a Földet musical
Új életre kel a budapesti Erkel Színház színpadán a 800 éves legenda, Árpád-
házi Szent Erzsébet, a magyar királylány története, akit már életében szent-
ként tiszteltek. Ötévesen, a hatalmi érdekek mentén kiválasztott jegyeséhez
küldték Türinigiába, elszakították testvérétõl, otthonától, hazájától. Erzsébet
szívét nem kérgesítették meg a szörnyû veszteségek. Sõt. A kislányból élet-
erõs, tettre kész nõ, édesanya vált.

A kiteljesedett élete, mély hite cselekvõ szeretetként áradt szét: menedékházat
alapított árva gyermekeknek, kórházat a betegeknek. Erzsébetet az udvari intri-
kák, anyósa ármánykodása, imádott férjének kényszerû távolléte, a szegénység, a
pusztító járványok, az üldözés és a kitaszítottság sem tudták megtörni.

A zenés színdarab nem csupán egy szent élettörténete, hanem szembené-
zés az emberi gyarlósággal és az emberi lélek önzetlen nagyságával. Ármány-
kodások, gyilkosságok szövevényén át rajzolódik ki Szent Erzsébet portréja.
Az asszonyé, aki a nõi eszmény megtestesülésévé vált. A szép, boldog, sze-
relmes nõé, aki megmutatta, hogy az igazi szeretet a legzordabb körülmények
között is feltétlen és kiapadhatatlan.

A világ leghíresebb magyar szentje négy alkotót ihletett meg, és most 70 sze-
replõ szavain, énekén, színpadi produkcióján keresztül mutatja be a kort és a tör-
ténelmi idõket is, melyben Erzsébet született és melynek máig ható üzenete van.

Az Ég tartja a Földet – Erzsébet, a szerelem szentje címû musical Zsuffa
Tünde azonos címû történelmi – korfestõ – regénye alapján készült. A ze-
nét Szikora Róbert, a szövegkönyvet Lezsák Sándor írta, a rendezõ Cseke Péter.

Az alkotás elsõ ízben a budapesti Erkel Színházban 2022. április 8-án lát-
ható majd. A produkció fõvédnöke: Kásler Miklós emberi erõforrások mi-
nisztere és Erdõ Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek.

Jegyvásárlás és bõvebb információ: www.szerelemszentje.hu
(Forrás: szerelemszentje.hu)
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Nemzeti Fórum

Szentmise – Mindszenty József
születésének 130. évfordulóján

Mindszenty József bíboros urunk rendíthetetlen hite, szilárd jelleme, példaadó
tanúságtevõ élete üzenet a mai ember számára is. A Mindszenty Társaság és a
Pro Civitate Dei Egyesület közös szervezésében szentmisével emlékezünk
Mindszenty bíboros urunkra, születésének 130. évfordulóján, 2022. március
29-én, kedden 17.00 órakor, a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Fõplé-
bánia-templomban (1056 Budapest, Március 15. tér). A hálaadó szentmisét
Osztie Zoltán plébános atya mutatja be. Mindenkit szeretettel várunk!

Imádkozzunk Mindszenty József, Isten szolgája szentté avatásáért: „Istenünk,
te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején
mindhalálig hûséges fõpásztor legyen: az igazság és a szeretet tanúságtevõje.
Hívõ néped örömére add meg, kérünk, hogy õt mielõbb Egyházunk szentjei
között tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.”

Szeretettel köszöntjük Dulai Sándort, a Szabad Föld új-
ságíróját, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem ta-
nárát, aki munkásságával, életével, nemzetünk összetarto-
zását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig 70. születésnapja alkalmából!

K Ö S Z Ö N T Õ


