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Szemle
„Krisztus így képzelte az egy-
házat: mindenkinek helye van
itt” címmel olvashatunk lélek-
erõsítõ beszélgetést Kõvári
Magdolna szociális testvérrel

A SZÍV

címû jezsuita magazin ez évi
márciusi számában. Ebbõl idé-
zünk: „Nálunk nincs olyan,
hogy civil szakma. Amit tanu-
lunk, azzal szolgálunk a társa-
dalomban. A mi karizmánk,
hogy hivatásos, képzett munka-
erõt adunk az egyháznak és a
társadalomnak is, „szociális, tár-
sadalomerkölcsi, közgazdasági,
közegészségügyi, kulturális” és
egyéb területeken szolgálva. Én
az illegalitás alatt léptem be,
amikor csak titkokban, „föld
alatt” léteztünk, és mindenki-
nek az volt a szolgálata, ami a
szakmája. Ott próbáltuk megél-
ni az Istennek való átadottságot
és a jelenlétet, ahová éppen a
szakmánk hívott.”

A 19 évesen, 1935-ben el-
hunyt Kaszap Istvánról kérdez-
te Hadházy Anna, Koronkai
Zoltánt a jezsuiták lapjában, a

M.I.N.D.

tavaszi számában. A boldoggá
avatás folyamatáról ezt olvas-
suk: „A halál után szinte rögtön
elindult a folyamat, de a balol-
dali diktatúra hatalomátvétele
megakasztotta az ügyet, a kom-
munisták a dokumentációs iro-
dát felszámolták, az iratokat el-
égették. 1991-ben a székesfe-
hérvári egyházmegye újra fel-
vette a fonalat. A Nemeshegyi
Péter SJ által írt positiót, azaz
felterjesztést 1995-ben elfogad-
ták a Vatikánban, 2006-ban pe-
dig XVI. Benedek pápa ki-
mondta, hogy Kaszap István az
erényeket hõsies fokon gyako-
rolta, így megilleti a tiszteletre-
méltó jelzõ. Viceposztulátor-
ként egyik dolgunk, hogy egy-
kori rendtársunk józan tisztele-
tét terjesszük. De nem is önma-
gában a tiszteletet kell népsze-
rûsíteni, hanem Kaszap Istvánt
kell úgy megismertetni, hogy
hiteles élete a mai ember szá-
mára is megközelíthetõ legyen.
Akár egy új életrajz megírásá-
val, mely olyan erényeket emel
ki az életbõl, amelyek alapján
napjainkban is példa lehet.”

K. R.

***

KÖSZÖNET
Köszönjük mindazon plébániák-
nak, önkormányzatoknak, civil
szervezeteknek, akik címünkre
elküldik a helyi újságot, hírleve-
let. Ezeket továbbítjuk a Lakite-
leki Népfõiskolára, és adjuk to-
vább a Kárpát-medence minden
részérõl érkezõ vendégeinknek.
Cím: Lezsák Sándor, a Magyar
Országgyûlés alelnöke, 1055
Budapest, Kossuth tér 1–3.

Húsvét a Hungarikum Ligetben
2022. április 15–19.

Töltse nálunk családjával a húsvétot, és fedezzék fel a Hungarikum Li-
get tavaszi szépségét!

Húsvéti csomagajánlatunk: elhelyezés a választott szállástípusban;
félpanziós ellátás: bõséges büféreggeli és háromfogásos menü vagy bü-
févacsora (létszámtól függõen); napi belépõ a Gabriella Gyógy- és
Strandfürdõbe és a Szaunavilágba; gyermekeknek húsvéti kézmû-
ves-foglalkozás; törölközõ bekészítése a szobába; díjmentes korai
bejelentkezés, díjmentes késõi távozás foglaltság függvényében;
kedvezmény a Gyarmati Dezsõ Tanuszoda és Gyógyfürdõ belépõje-
gyébõl; kedvezmény a Hungarikum Kiállítóház belépõjegyébõl; já-
tékterem használata; gyermekjátszósarok; sakk; ingyenes parkolás;
ingyenes wifi.

Extra csomagajánlatunk a Hotel Club Tiszában megszálló vendé-
gek számára: a szálloda wellness részlegének használata (beltéri me-
dence élményelemekkel és pezsgõfürdõvel, szaunavilág gõzkabinnal,
finn- és infraszaunával, merülõ medencével és Kneipp-taposóval), kön-
tös és papucs bekészítése a szobába. Árak és bõvebb információ:
www.nepfolakitelek.hu

Foglalás vagy felmerülõ kérdés esetén keressenek minket bizalom-
mal. Telefonszám: 06-76/549-050, e-mail cím: hotelclubtisza@
nepfolakitelek.hu

***

Kinek a legszebb a kézírása?
A Lakiteleki Népfõiskola Petõfi Sándor születésének 200. évfordulójá-
ra emlékezve szépírásversenyt hirdetett.

Az alsó tagozatos tanulóknak a Falu végén kurta kocsma vagy a
Füstbe ment terv címû verset, a felsõ tagozatos diákoknak a Szeptember
végén vagy a Nemzeti dal címû verset kellett lemásolnia.

A felhívásra közel 1400 szépírás érkezett. A Petõfi Irodalmi
Múzeum (PIM) és a Nemzeti Mûvelõdési Intézet (NMI) támogatá-
sával valamennyi diák megkapta a PIM által lemásolt, az eredeti
nyomdagépen 1948. március 15-én nyomtatott Nemzeti dalt, vala-
mint a Petõfirõl készült dagerrotípia másolatát. A szaktanárok érté-
kelése alapján a legszebb 300 szépírást könyvekkel, ajándékokkal
jutalmaztuk.

***

Stratégiai együttmûködési megállapodás
Stratégiai együttmûködési megállapodást írt alá a lakiteleki Népfõisko-

la Alapítvány, a Nemzeti Mûve-
lõdési Intézet és a Rendszervál-
tás Történetét Kutató Intézet és
Archívum március 3-án Lakite-
leken.

A képen az aláírók: Lezsák
Sándor a Népfõiskola Alapítvány
kuratóriumának elnöke, Závo-
gyán Magdolna, az NMI ügyve-
zetõ igazgatója és Nyári Gábor, a
RETÖRKI ügyvezetõ igazgatója.

A R C K É P

A velünk szomszédos Ukrajna és az
Oroszországi Föderáció között hábo-
rú dúl. Az elmúlt hónapban a hadmû-
veletek elõl Ukrajna népességének
egytizede, négymillió lakos mene-
kült külföldre, közülük mintegy fél-
milliónyian Magyarországra.

Tilki Attila, a Fidesz-Polgári Szö-
vetség képviselõ-csoportjának és
egyben a Nemzeti Fórumos képvise-
lõk tömörülésének a tagja tette fel a
kérdését a Miniszterelnökség állam-
titkárának: „Mit tesz a Kormány az
Ukrajnából menekülõk megsegítése
érdekében?” címmel. „Egy olyan
választókerület országgyûlési képvi-
selõje vagyok, ahol 24 település ha-
táros Kárpátaljával, és mind az öt ha-
tárátkelõhely az én választókörze-
temben található. Két hete folyama-
tosan ott tartózkodunk a határon.
Mindjárt a második nap a miniszter-
elnök úr jelen volt, egyeztetett a tele-
pülési vezetõkkel, akik rögtön ott
voltak a képviselõ-testülettel, a helyi
segítõikkel, és fogadták azokat, akik
a hazájukat elhagyni kényszerültek.
Egy példátlan összefogás valósult
meg. Meg kell nézni, hogy hogyan
dolgoznak együtt az önkormányza-
tok humanitárius tanácsai a történel-
mi egyházak karitatív szervezeteivel,
és a tolmácsoló önkéntesekkel. Mi
várható? Tudjuk-e, hogy hányan fog-
nak még jönni, és felkészültünk-e a
fogadásukra?”

György István, a Miniszterel-
nökség államtitkára felelt a kérdés-
re: „A magyar kormány minden se-
gítséget megad a háború elõl mene-
külõknek. 30 tonna élelmiszert,
gyermekápolási és higiéniai termé-
keket, 100 ezer liter üzemanyagot
küldtünk Kárpátaljára. A kormány
menekültügyi gyûjtõpontokat ho-
zott létre a magyar–ukrán határ
mindegyik határállomásánál, ahol
étkezést, tisztálkodási lehetõséget,
ideiglenes szállást biztosítunk, lel-
ki segítségnyújtásban, felvilágosí-
tásban közremûködnek a karitatív
szervezetek, a civil szervezetek, az
önkormányzatok és a járási hivata-
lok. Elindítottuk a Híd Kárpátaljáért
összefogást, eddig közel 600 mil-
lió forint felajánlás érkezett. Már a
határátlépéskor kiállítja a rendõr-
ség a 30 napig érvényes ideiglenes
tartózkodási engedélyeket; a szál-
lásadók mentesülnek az idegenfor-
galmi adó alól. A kormány most
újabb 3 milliárd forintot biztosít a
menekültek ellátására, és a Hungary
Helps programon keresztül 1,35
milliárd forintot juttat Kárpátaljá-
ra. A MÁV bevezette az ingyenes
szolidaritási jegyet. Mi várható?
Nem tudjuk megmondani, a háború
elhúzódásától függ, a menekültek
újabb százezres tömegei is jöhet-
nek még.”

Fekete Gyula

Orosz István:

Közelrõl és távolról szemlélve
„…az Ön számára mit jelent a plakát?

– (…) nem tipikus plakátokat próbáltam megalkot-
ni, azzal a céllal, hogy kettõs jelentésükkel mást közöl-
jenek annak, aki messzirõl észreveszi, és megint mást
lásson benne az, aki közelrõl szemléli. Ez a szokatlan-
ság erejével hatott. Egy mexikói szakmai találkozón
megkértek, mondjam el, hogyan lehet jó plakátot ké-
szíteni, és azt feleltem, hogy próbáld megfogalmazni
egy mondatban, mit akarsz a plakáton elmondani, utá-
na nézd át azt a mondatot, mert mindig lesznek benne
olyan szavak, amelyek fölöslegesek. Húzd ki, olvasd

el újra, hiszen még mindig találsz majd benne lényegtelen szavakat, és ha már
egyetlen betûre sincs szükséged, akkor kész a plakát.

– Úgy tudom, elkészült grafikái, plakátjai szemlélõitõl, animációs filmjei
nézõirõl feltételezi, hogy partnereivé válnak a közös gondolkodásban, ha úgy
tetszik, az Ön által bejárt alkotói út megfejtésében.

– A kettõs jelentésû grafikáimnál a mûvel eltöltött idõ lehetõségét ajánlom a
szemlélõ számára, hogy közelebbrõl és távolabbról szemlélve kibontakozhas-
son elõtte a rajz, és értelmezze a látottakat. Ez talán udvariasabb gesztus, hiszen
bármikor úgy dönthet, hogy továbbmegy, mert nem érdekli. Az animációs
filmet viszont, ha már leült, és elindult a film, egy drasztikusabb lépéssel sza-
kíthatja csak meg. Az autonóm munkáknál, amelyeket nem megrendelésre ké-
szítek, kevésbé gondolok a nézõre, bevallom, nem mindig jut eszembe, hogyan
fog hatni. Inkább arra figyelek, hogy bizonyos dolgokat meg tudok-e úgy csi-
nálni, hogy a lehetõ legkevesebb hiányérzetem maradjon utána.

(Részlet az Orosz Istvánnal készült interjúból, amely Kettõs jelentések kö-
zött – a világ távolról és közelrõl címmel teljes terjedelmében megtalálható az
origo.hu internetes oldalon.)

OROSZ ISTVÁN a Nemzet Mûvésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas
grafikusmûvész, animációsfilm-rendezõ, író. 1951. október 24-én született
Kecskeméten. Életút: A Magyar Iparmûvészeti Fõiskola grafikai szakán szer-
zett diplomát (1975). A hetvenes évek második felétõl díszleteket tervez, majd
animációs filmeket készít a Pannónia Filmstúdióban, illetve a Kecskemétfilm
mûtermeiben. 1977-ben elsõ animációs filmjével (Csönd) kezdi meg filmjei-
nek máig ívelõ sikersorozatát. 1984-tõl használja az „Utisz” (Senki) mûvészne-
vet, Odüsszeusz után szabadon. 1986 óta a Pannónia Filmstúdió rendezõje és a
Magyar Iparmûvészeti Fõiskola (mai nevén: Moholy-Nagy Mûvészeti Egye-
tem) vendégtanára. Kulturális plakátjaival a magyar plakátmûvészet egyik kü-
lönös, egyéni hangú „csúcsszemélyisége”. Az õ alkotása a nemzetközi hírûvé
vált Tovariscsi, konyec címû rendszerváltó plakát is. Hazai és nemzetközi gra-
fikai biennálék, kiállítások, filmfesztiválok állandó résztvevõje, díjnyertese.
2002-ben az Iparmûvészeti Egyetemen habilitált mesteri diplomát kapott. A
Nyugat-magyarországi Egyetem Alkalmazott Mûvészeti Intézetének tanára
(2004–2014), nevéhez fûzõdik a Tervezõgrafikai Tanszék megalapítása. Szép-
irodalommal is foglalkozik, számos verses-, novellás- és esszékötete mellett re-
génye is megjelent. Tagjai közé választotta az Alliance Graphique Internatio-
nale, a Széchényi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia, valamint a Magyar Mûvé-
szeti Akadémia. Munkásságát számos díj és elismerés kíséri.

(Forrás: wikipedia.org / mma.hu)

25 millió forint értékû adomány a menekülteknek

A Lakiteleki Népfõiskola szervezésében, Lezsák Sándor vezetésével 25 mil-
lió Ft értékben érkezett adomány az Ukrajnából érkezõ menekültek támogatá-
sára. Tiszakóródon adták át a kiskunfélegyházi választókerület, a Nemzeti
Fórum, az izsáki pezsgõgyár, a Nemzeti Mûvelõdési Intézet, az IKON és a
Népfõiskola rakományát: tartós élelmiszert, konzerveket, tisztálkodó szere-
ket és üdítõitalokat. (Forrás: Magyar Hírlap, Fotó: Újvári Sándor)

Nemzeti Fórum Egyesület
Havi melléklet, 251.

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
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Nemzeti Fórum

Szeretettel köszöntjük Gálfalvi György József Attila-díjas írót,
a Lakiteleki Népfõiskola Alapítvány kurátorát, aki munkás-

ságával, életével nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig 80. születésnapja alkalmából!

K Ö S Z Ö N T Õ

(Fotó: Újvári Sándor)

Szalay Károly:

A lakiteleki sátor
és a Hungarikum Liget

A könyv ára: 3150 Ft
(B/5, 168 oldal, ragasztókötött,

ISBN 978 615 5862 91 5)
A könyv megrendelhetõ az Antológia Kiadó címén:

Antológia Kiadó és Nyomda Kft., 6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.;
e-mail: konyvek.antologia@nepfolakitelek.hu;

06-76/549-045; www.antologia.hu
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