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Nemzeti Fórum
Tisztelettel meghívjuk Önt, családtagjait és ismerõseit
a Nemzeti Fórum Kölcsey Köre
konferencia-sorozata 56. rendezvényére

„A kultúra diktatúrája”

O R S Z Á G G Y Û L É S
Orbán Viktor miniszterelnök úr fon tos családpolitikai intézkedéseket
jelentett be a 2018. évet értékelõ be szédében. A bejelentést követõ reg geli órákban mind a gyermekvéde lemmel, és a családok érdekeivel
foglalkozó civil szervezeteket, mind
a parlamenti pártokat és országgyû lési képviselõiket érdeklõdõk tucat jai keresték meg, több részlet után
tudakozódva.
Az Országgyûlés tavaszi ülésszakának elsõ ülésnapján több országgyûlési képviselõ kérdésére válaszolt
Novák Katalin, az Emberi Erõforrások
Minisztériumának államtitkára. „Közel 1,4 millió ember töltötte ki a nemzeti konzultációs kérdõíveket, és válaszoltak egyöntetû igennel arra, hogy
mi a magyar gyermekekben látjuk a
magyar jövõt. Ezért döntött a kormány arról, hogy egy hétpontos családvédelmi akciót indít el. Ebben segítjük a fiatalokat, akiknek nincs
olyan önálló keresete még, illetve nincsen olyan családi háttér, amelynek
köszönhetõen az önálló életüket el
tudnák kezdeni. Ezért nyújtunk számukra egy kamatmentes 10 millió forintos kedvezményes kölcsönt. Ez az
õ családalapításukat segíti. És mond-

juk el rögtön, ez a 10 millió forintos
kölcsön teljes egészében támogatássá
is válhat, tehát lehet, hogy az egészet
nem kell visszafizetniük… Gondolja nak bele, kedves képviselõtársaim,
hogy Magyarországon az az édes anya, aki négy gyermeket megszült
vagy négy gyermeket felnevelt, soha
nem fog egyetlen fillér személyi jöve delemadót sem fizetni. Megemeltük
a kétgyermekesek családi adóked vezményét, ma már 40 ezer forint ha vonta a kétgyermekesek családi adó kedvezménye. A baloldali kormá nyok idején egyáltalán nem volt a
kétgyermekesek számára adóked vezmény.”
Az Országgyûlés tavaszi ülésszakának elsõ ülésnapján Kövér László,
az Országgyûlés elnöke bejelentette:
„Tisztelt Ház! Tájékoztatom önöket,
hogy Lezsák Sándor, Bartos Mónika,
Bóna Zoltán, Csenger-Zalán Zsolt,
Font Sándor, Kovács Sándor,
Manninger Jenõ, Tilki Attila és V.
Németh Zsolt képviselõk megalakí tották a nemzeti fórumos képviselõk
csoportját. A házszabály rendelkezé se szerint a csoport létrehozása frak ciótagságukat nem érinti.”
Fekete Gyula

KÍNA KOLLÉGIUM
A Lakitelek Népfõiskola Kína Kollégium néven 2019 áprilisában szakirányú képzést indít, amelynek fõ célja a kormányzati célrendszerben, mint a
keleti-nyitás stratégiájának meghatározó államával, központi helyet elfoglaló Kínával összefüggõ külpolitikai irányvonal sajátosságainak, valamint az ázsiai állammal összefüggõ összetett ismeretek bemutatása.
Célcsoport: olyan 35 év alatti, felsõoktatási intézményekben tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók, doktoranduszok, illetve a terület
iránt érdeklõdõ fiatal felnõttek, akik jelenlegi, vagy késõbbi tanulmányaik, valamint munkájuk kapcsán szeretnének mélyebb ismereteket
szerezni Kínáról, vagy akik tudásuk szélesítése okán érdeklõdnek az
ázsiai nagyhatalommal kapcsolatos ismeretek iránt.
Ezen felül 2019 júliusában nyári szabadegyetemet tartunk a kollégium hallgatói részére.
A képzés tematikájáról, formájáról és az elõadókról bõvebben a
www.nepfolakitelek.hu oldalon olvashat.
A képzés védnöke, felelõse: Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnöke, a Lakitelek Népfõiskola vezetõje. A képzést vezeti: Dr. Kasznár Attila egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem.
Jelentkezés a https://t2m.io/VBXOnQ0u hamison található adatlap
kitöltésével, és fényképes önéletrajz, valamint motivációs levél megküldésével lehetséges a kasznar.attila@gmail.com e-mail címre.
Jelentkezési határidõ: 2019. március 5. (kedd)
***

GYARMATI DEZSÕ KOLLÉGIUM
A Lakiteleki Népfõiskola Gyarmati Dezsõ Kollégium néven 2019 áprilisában a sportvállalkozói ismeretek témakörében elõadássorozatot indít. Ezzel emlékezünk Gyarmati Dezsõre, a rendszerváltás politikusára, az olimpiai bajnok sportvezetõre, a 21. század testnevelési és sportmozgalmi alapjait parlamenti munkájával meghatározó országgyûlési
képviselõre.
Célcsoport: Olyan 35 év alatti, felsõoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgatók, illetve a terület iránt érdeklõdõ fiatal felnõttek, akik jelenleg is a sport területén tevékenykednek, vagy ezen a területen képzelik el a jövõjüket.
A képzés tematikájáról, formájáról és az elõadókról bõvebben a
www.nepfolakitelek.hu oldalon olvashat.
A képzés védnöke, felelõse: Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnöke, a Lakitelek Népfõiskola vezetõje. A kollégium vezetõje: Nagyváradi
Róbert sportmenedzser.
Jelentkezés: a jelentkezési adatlap kitöltésével, és fényképes önéletrajz, valamint motivációs levél megküldésével lehetséges a
nagyvaradirobi@gmail.com e-mail címre.
Jelentkezési határidõ: 2019. március 12. (kedd)

KÖSZÖNTÕ
Szeretettel köszöntjük Szabó Istvánt, a Pest Megyei
Közgyûlés elnökét, a Nemzeti Fórum Pest megyei elnökét,
aki munkásságával, életével nemzetünk összetartozását se gíti, szolgálja.
Isten éltesse sokáig 60. születésnapja alkalmából!

2019. március 20-án, szerdán 18.00 órakor
a Polgárok Házában (Bp., VIII. ker. Visi Imre u. 6.)
Bevezetõt mond: Dr. Horváth Béla a Kölcsey Kör vezetõje
A beszélgetést vezeti:
Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke
Vendégünk: Szakács Árpád újságíró
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
***
Szeretettel várjuk Önt és családját a Mindszenty Társaság – Mindszenty szoboravató és emlékérem átadó ünnepségére, 2019. március 23. szombat 11.00
órára, a Petõfiszállás-Pálosszentkút kegytemplomához (6113 Petõfiszállás,
Tanya 473.). A vendégeket köszönti: Szász János, Petõfiszállás polgármestere. Mindszenty bíboros atyánk mellszoborát: Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek és Csóka János a Magyar Pálos Rend tartományfõnöke
szenteli és avatja. Ünnepi beszédet mond: Lezsák Sándor az Országgyûlés
alelnöke, a Mindszenty Társaság ügyvezetõ elnöke.
Mindszenty Emlékérem kapnak: Majnek Antal munkácsi megyéspüspök,
Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola (Kecskemét), Kisléghi
Nagy Ádám festõmûvész.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

ARCKÉP
Majnek Antal:

„Reményünk az Úristenben van…”
„– Véleménye szerint mi annak az oka, hogy a politika
az ukrán identitás alapjának a nyelvet tekinti?
– Az ukránosítás az országban mindenhol felerõsödött. Az oroszokat ez nem érinti olyan fájdalmasan,
mert õk oroszul is jól elboldogulnak, orosz nyelvû médiumok is mûködnek. A nyelvtörvény a magyarokat
rendkívül fájdalmasan érintené, hiszen közel száz intézmény mûködött még a Szovjetunió végén. Mostanában egyre többször hallani, hogy valakit hátrány ér
azért, mert magyarul beszél, és tapasztalni lehet a magyarellenességet. Ez egy kívülrõl gerjesztett negatív
folyamat. A médiumok rágalmakat közölnek a magyarokról és a magyar kormányról, és azt, hogy vissza akarják foglalni Kárpátalját. Magyarország most
nagyon vonzó a kárpátaljai magyarságnak, Ukrajna viszont taszító. A reményünk az Úristenben van, aki elõbb-utóbb megmutatja a szeretet és az igazság
felsõbbrendûségét és erejét. A jóindulatú és békét akaró ukránok hiszem, hogy
le fogják gyõzni azt a politikát, amely a magyarok asszimilációját és kiûzését
akarja. Remélem, hogy gyõzni fog az igazság és a szeretet, ami mindig jellemzõ volt Kárpátaljára, ahol annyi nemzetiségû és vallású ember élt békében.”
(Részlet Szabó Zsolt László, Majnek Antal megyéspüspökkel készített interjújából, mely teljes terjedelmében megtalálható a www.magyarhang.org
internetes oldalon.)
MAJNEK ANTAL OFM munkácsi megyéspüspök. 1951. november 18-án
született Budapesten. Általános iskoláját Pilisszentlászlón, középiskolai tanulmányait a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban végezte, majd a Budapesti Mûszaki Egyetemen villamosmérnöki diplomát szerzett. Ezt követõen egy
évig a Mechanikai Mérõmûszerek Gyárában dolgozott, majd jelentkezett az Assisi Szent Ferenc által alapított Kisebb Testvérek Rendjének Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett magyarországi provinciájába. 1977-tõl ferences rendi szerzetes. Teológiai tanulmányait a Ferences Hittudományi Fõiskolán végezte Esztergomban és Budapesten. Szerzetesi örökfogadalmát 1981. szeptember 15-én tette
le, majd 1982. április 17-én szentelték pappá Budapesten. Ezt követõen a Szentendrei Ferences Gimnázium fizika-technika és hittan szakos tanára volt. A rendszerváltás után 1989-ben két rendtársával együtt érkezett Kárpátaljára a magyar
hívek szolgálatára. Huszti plébánosként a huszti és a técsõi járásban végzett lelkipásztori szolgálatot. 1991–1995 között a Nagyszõlõsi Ferences Misszió vezetõje.
1993-tól ellátta a kárpátaljai magyar hívek vikáriusi szolgálatát. II. János Pál pápa 1995. december 9-én kinevezte febianai címzetes püspökké és a Kárpátaljai
Apostoli Kormányzóság segédpüspökévé, december 17-tõl pedig általános helynök lett. 1996. január 6-án II. János Pál pápa Rómában püspökké szentelte. Püspöki jelmondata: Az Úr az én erõsségem. 1997. október 7-tõl a Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság ordináriusa. 2002. március 27-tõl a Munkácsi római katolikus egyházmegye elsõ megyéspüspöke. Ünnepi beiktatására 2002. szeptember
27-én került sor a munkácsi Tours-i Szent Márton-székesegyházban. A Fõpásztor az Ukrán Római Katolikus Püspöki Konferencia migráció, cigánypasztoráció
és ökológia témákért felelõs tagja.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kánonjogi posztgraduális képzést
végzett (2005–2008). Munkája elismeréseként 2009-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki.
(Forrás: wikipedia.hu)

KÖNYVAJÁNLÓ
Szõcs Zoltán:
A SZABÓ DEZSÕ EMLÉKTÁRSASÁG MINT EMLÉK
A HUNNIA FOLYÓIRAT MEGSZÜLETÉSE ÉS KIMÚLÁSA
A könyv ára: 2500 Ft
(B/5, 240 oldal, RETÖRKI könyvek 37.,
ISBN 978 615 5862 19 9)
A könyv megrendelhetõ az Antológia Kiadó címén:
Antológia Kiadó és Nyomda Kft.,
6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.
E-mail: antologia@nepfolakitelek.hu,
Tel.: 06–76/549–045

KERESZTÉNY ÉLET
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Szemle
Halász Péter, a Gyimesben élõ
néprajztudós ismerteti Balázs
Lajos: Nyergestetõ címû
könyvét a

SZÉKELYFÖLD
2019/1 számában. Ebbõl idézünk: „A csíki, háromszéki
székelyek körében szokássá
vált, hogy arra járva két ágacskát kereszt alakban összekötve
odaszúrnak a nyergestetõi ütközet vagy a tömegsír feltételezett helyére. Hogy mikor jött
létre ez az »ágkeresztes temetõ«, valójában senki nem tudja. Balázs Lajos is csak tétova
emlékezésekbõl idéz könyvében: »Az egész emlékhely állandó átalakuláson volt. (…)
Vesszõkbõl, ágakból készültek az elsõ keresztek. Úgy hívták a helyet, hogy ágtemetõ,
még a Ceauºescu-idõkben így
nevezték, mert ezeket az ágkereszteket idõnként valakik kitakarították, de utána a látogatók újra szúrtak minden évben.« Elsõsorban március 15ére emlékezve. Mûfaját tekintve talán a homokképekhez hasonlítható ez a keresztbe tett
ágakból készített, évenként ismételten megújított „emlékhely«. »Név szerint nem volt
itt senkinek halottja, mégis
mindenkinek volt benne halottja.« Senki által nem szervezett, nem irányított, de talán
éppen ezért mûködõ, hagyománnyal fenntartott kollektív
nemzeti emlékezet.”
Miklósházy Attila püspök
úrtól, a külföldön élõ magyarok lelkipásztorától (1931–
2018) búcsúzik Dancs Rózsa a

BÉCSI NAPLÓ
ez évi január-februári számá ban: „a Püspök atyával Torontóban újkanadásként találkoztam elõször. Magas
alakja, derût, bizalmat sugárzó tekintete, tréfái, anekdotái
azonnal feloldották a hozzá
közeledõ megilletõdöttségét.
Tanár volt, fõpap volt – ember és magyar. Ezt a véleményemet saját soraival bizonyíthatom.
Miklósházy Attila betegen
is dolgozott, halála pillanatáig
szolgálta a magyarságot, ápolta a magyar nyelvet, „ezt a kincsünket”: magyarra fordította
a pápai beszédeket. Jelenleg
huszonötödik kötete vár megjelenésre. Isten kegyelmének
tartom, hogy XVI. Benedek
pápa a hitrõl vallott katekéziseinek nyomdai elõkészítésével õt bízta meg 2013-ban, a Hit
Évében.”
K. R.
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