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Nemzeti Fórum Szemle
Az Anyanyelvápolók Szövet-
ségének folyóiratában, az

ÉDES
ANYANYELVÜNK

februári számában „Azok érzik,
hogy jók, akik nem azok” címû
interjúban Mészáros Márton
kérdezi a kitûnõ, sokoldalú írót
Száraz Miklós Györgyöt, aki a
magyar nyelvrõl így vall: „Min-
dent tud, amit más nagy nyelv.
Sok mindent jobban. Festõib-
ben, találóbban. Gazdag nyelv,
aranybánya. Az egyedül igazán
otthonos közeg. Az õsvilág
egyetlen kétségtelenül eredeti
forrása. Talán még az álmok
ilyenek. És, mint minden nyelv,
ezernyi apró kristályfelületén
folyamatosan erodálódik, milli-
árd búvópatakja egy része el-
apad, de remélhetõleg más felü-
leteken folyamatosan épül, a
búvópatakok pedig új utakat ke-
resnek a mélyben. Freund Tamás
példája jut eszembe, szerinte
egyetlen idegsejt olyan dobó-
kocka, amelyet nem hat, hanem
százezer felülete van, ezekkel
kapcsolódik a többi idegsejthez.
És az agykérgünkben úgy száz-
ezer idegsejt van. A magyar
nyelvünk a magyar agyunk, a
százezer magyar idegsejtünk hi-
hetetlen terméke.”

A külföldi magyar katolikus
lelkipásztori szolgálatról, misz-
sziós munkálatokról, konferen-
ciákról számol be az

ISMERTETÕ
ez évi 23. száma. Dr. Cserháti
Ferenc püspök úr Canberrában
tett látogatásáról olvashatjuk:
„Szentbeszédében a püspök
Róma híres templomában, a
Lateráni-bazilika felszentelésé-
nek évfordulójára emlékezett,
de kiemelte, hogy az ünnep kö-
zéppontjában mégsem ez a ha-
talmas, kõbõl épült mûemlék-
templom áll, hanem „az Isten
építménye”, „az Isten templo-
ma”, a nép, amelyet ez a temp-
lom befogad és jelképez. Eb-
ben a templomban az Isten la-
kik, az Úr lelke, Jézus Krisztus,
akibõl üdvösség árad minden
emberre. Az Úr szentélyébõl,
az Egyházból fakadó áldás elõ-
mozdította a népek fejlõdését,
az emberi jogok tiszteletét, sok
modernizációját, az emberi ci-
vilizációt és kultúrát. Aki éber
szemmel pillant a történelem-
re, az felfedezheti, hogy ott,
ahová ez a krisztusi folyamat
eljut, megszûnik a föld mérge-
zett volta, nõnek a gyümölcsö-
zõ fák; ott igazi élet fakad a sze-
retet forrásából – hangsúlyozta
Cserháti Ferenc püspök.”

K. R.

KÓSA FERENC EMLÉKEZETÉRE
XIX. LAKITELEKI FILMSZEMLE

Helyszín: Lakitelek Népfõiskola, Kölcsey Ház
Idõpont: 2019. november 27–29.

Pályázati feltételek: A versenyen részt vehetnek falvak, városok, iskolák
televíziói, filmkészítõ közösségek, magánszemélyek határon innen és
túlról, minden 2010 után egyénileg vagy csoportosan készített magyar
nyelvû alkotással, amely a korábbi filmszemléinken nem szerepelt.

A filmeket az alábbi kategóriákban lehet nevezni: Krónika: helyi hír-
adó, aktuális közéleti riportmûsor, sport (max.: 26 perc), Korkép: filmta-
nulmányok a településrõl, filmszociográfia (max.: 52 perc), Mûvelõdés:
hungarikumok, helyi értékek (max.: 26 perc), Portré (max. 26 perc),
Fikciós mûsorok: szórakoztató filmek, animációs, rajz-és kísérleti film
(max. 10 perc).

NEVEZÉSI DÍJ NINCS!

A szemle legjobb alkotásai díjazásban részesülnek!
Fõdíj 1.000.000Ft

Különdíjak

A nevezési lapok és a filmek beküldési határideje:
2019. október 4.

A zsûri elnöke: Dr. Buglya Sándor
Balázs Béla-díjas filmrendezõ, producer

A zsûri tiszteletbeli elnöke: Sára Sándor
Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendezõ, a Magyar Mozgókép mestere

Az elõzsûri idõpontja: 2019. október 15-16.
Helye: Lakitelek Népfõiskola H-6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.
Az elõzsûri döntésérõl a pályázókat október 20-ig értesítjük.

Nevezési lap és tájékoztatás kérhetõ:
NÉPFÕISKOLA ALAPÍTVÁNY, H-6065 Lakitelek, Felsõalpár 3.

telefon: +36-76/549-049, e-mail: filmszemle@nepfolakitelek.hu
vagy letölthetõ a Népfõiskola honlapjáról: www.nepfolakitelek.hu

Lakitelek Népfõiskola
NMI Mûvelõdési Intézet Nonprofit Kft. * Dunaversitas Egyesület

A R C K É P

2004-tõl, amióta az Európai Unió tag-
jai lettünk, a munkaerõ Unión belüli
szabad áramlása elvének megfelelõen
egyre több magyar vállalhatott mun-
kát az Unió tagállamaiban. A munka-
képes korú népességen belül a kül-
földön dolgozók arányának sorrend-
jében tizenegy volt szocialista ország
közül – akik ma az Európai Unió tagjai
– Magyarország a tizedik. A mérsékel-
tebb külföldi munkavállalásunk elle-
nére is a magas kereseteket biztosító
Egyesült Királyságban mintegy 80
ezer magyar munkavállaló dolgozik.

Ismeretes, hogy az Egyesült Ki-
rályság kormánya 2017. március
29-én hivatalosan bejelentette szán-
dékát az Európai Unióból való kilé-
pésre. A kilépés részleteirõl – bele-
értve a már ott dolgozó uniós állam-
polgárok munkajogi-, társadalom-
biztosítási- és szociális helyzetének a
rendezését is – az Egyesült Királyság
kormánya megállapodott az Európai
Unióval, de ezt a megállapodást az
Egyesült Királyság parlamentje két
esetben is elutasította.

A magyar kormány – annak elke-
rülése érdekében, hogy a rendezetlen
brit kilépés ne sújtsa az ott dolgozó
magyar állampolgárokat – törvény-
javaslatot nyújtott be az Országgyû-
lésnek. Ennek segítségével lehetne
biztosítani a kint dolgozók számára a
szerzett jogok védelmét és megfelelõ
átmeneti idõszakot.

Kovács Sándor, a Fidesz-Polgári
Szövetség országgyûlési képviselõje
és a Nemzeti Fórumos képviselõcso-
port tagja az Országgyûlésben fel-
szólalt a törvényjavaslat általános vi-
tájában. „Ez a törvény szerteágazóan
nyolc olyan törvényt módosít, amely
a megszerzett jogok további folytatá-
sára, illetve a megszerzett jogok ga-
rantálására törekszik. Például a társa-
dalombiztosítási nyugellátásról szó-
ló törvényhely biztosítja, hogy a brit
kilépés elõtt szerzett biztosítási idõ
mind a kilépés idõpontja elõtti, mind
az azt követõ kezdõ idõponttól meg-
állapításra kerülõ jogosultságok ese-
tén elismerésre és beszámításra ke-
rülhessen; a kilépési idõpontot meg-
elõzõ kezdõ idõponttól megállapítás-
ra kerülõ családtámogatási ellátások
esetében az anyasági támogatás ki-
vételével a szociális uniós rendelete-
ket kell alkalmazni; a pénzbeli egész-
ségügyi ellátások tekintetében a jo-
gosultság megállapításához a ma-
gyar és brit elõzetes biztosítási idõk
összeszámítása legyen az alapelv.
(...) A törvénycsomag összességben
tehát eleget tesz annak az elvárásnak,
hogy az esetlegesen rendezetlenül
záródó brexitfolyamat hátulütõi az
állampolgárok vonatkozásában, leg-
alábbis a szerzett szociális biztonsági
jogaik tekintetében semmiképpen se
jelentkezzenek.”

Fekete Gyula

O R S Z Á G G Y Û L É S

Tisztelettel meghívjuk Önt, családtagjait és ismerõseit

a Nemzeti Fórum Kölcsey Köre

konferencia-sorozata 57. rendezvényére

„Új arcok, régi harcok II.”

2019. április 10-án, szerdán 18.00 órakor
a Polgárok Házában (Bp., VIII. ker. Visi Imre u. 6.)

Bevezetõt mond: dr. Horváth Béla a Kölcsey Kör vezetõje

Köszöntõt mond, és a beszélgetést vezeti:
Lezsák Sándor az Országgyûlés alelnöke, a Nemzeti Fórum elnöke

Vendégeink:
Prof. dr. Horváth Ildikó

az Emberi Erõforrások Minisztériuma egészségügyért felelõs államtitkára,
dr. Szabó Tünde

az Emberi Erõforrások Minisztériumasportért felelõs államtitkára,
dr. Vitályos Eszter

az Emberi Erõforrások Minisztériuma európai uniós fejlesztéspolitikáért felelõs
államtitkára

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

K Ö N Y V A J Á N L Ó

Dr. Vitályos Eszter:

Az uniós forrásokról
„Mit nyert Magyarország az uniós forrásokkal?

Ahogy mondtam, ez nem ajándék és nem nyere-
mény. Ez megilleti Magyarországot, amely komoly
befizetõ is az EU-ba. A 2014-2020-as idõszaknak
még nincs meg a mérlege. Amit biztosan tudunk, az
a 2007–2013-as idõszak. Errõl egy nemzetközi
szakértõ társaság készített komoly összefoglalót.
Azt mondták, hogy több mint 14 ezer milliárd forint
áramlott be abban az idõszakban. Az új, nemzeti ér-
dekeket érvényesítõ gazdaságpolitika mellett a fej-
lesztéspolitika hatékonysága is hozzájárult ahhoz,

hogy növekedett a GDP, a fogyasztás, a beruházás, a foglalkoztatás, javult
az ország külsõ és belsõ stabilitása. Az Európai Bizottság egy 2016-os
elemzésében bemutatta, hogy minden 1 euró támogatás 2,74 euró gazdasá-
gi növekedést generált az unióban. Ebben az idõszakban jelentõsen javul-
tak a közszolgáltatások, különösen a kórházak, iskolák, óvodák. Szemé-
lyes példát is mondok. Kaposváron voltam a kórházban, ahol úgy éreztem
magam, mintha egy nagyon gazdag európai országban lettem volna. Ez
ugyan nehezebben mondható el néhány fõvárosi kórházról, de ez abból
adódik, hogy az Európai Bizottság azt mondta a 2014-2020-as idõszakra,
hogy sokkal kevesebb infrastrukturális beruházást szeretne, inkább a kép-
zésekre, ösztöndíj programokra fordítható költségeket szeretné növelni. A
brüsszeli támogatás hiánya ellenére a kormány úgy döntött, hogy belevág
Budapest történetének legnagyobb kórházfejlesztésbe, 700 milliárdos
nagyságrendben tervezünk rendelõ- és kórházfejlesztéseket a fõvárosban
és környékén, méghozzá nemzeti forrásból. De ugyanígy mondhatnám az
iskolafejlesztéseket is, amelyeknek szintén csak egy része az uniós forrás,
ami mellett a kormány jelentõs összeget biztosít a fejlesztésekre hazai
költségvetésbõl.”

(Részlet: Vitályos Eszterrel készített interjúból, mely az Újszülött kortól az
emberi élet végéig segítséget adunk a boldoguláshoz címmel teljes terjedel-
mében megtalálható a csalad.hu internetes oldalon.)

VITÁLYOS ESZTER európai uniós fejlesztéspolitikáért felelõs állam-
titkár. 1979. február 23-án született Budapesten. A Budapesti Evangélikus
Gimnáziumban érettségizett (1993-1997), majd a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem, Jog- és Államtudományi Karán folytatta tanulmányait (1997–
2002), ahol jogi diplomát szerzett (2005). Munkahelyek: CIB Bank Zrt.,
CIB24-Hitelvonal telefonos ügyfélszolgálat, csoportvezetõ (2001–2006).
Leányfalu Nagyközség Polgármesteri Hivatala, polgármesteri és jegyzõi hi-
vatal vezetõje (2006–2010). Országgyûlés Hivatala – FIDESZ Képviselõcso-
port, Önkormányzati és Területfejlesztési Kabinet, titkár (2010–2012). Mi-
niszterelnökség, Parlamenti Ügyekért Felelõs Helyettes Államtitkárság,
Szakmapolitikai Fõosztály, fõosztályvezetõ (2012–2013). Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség, jogi- és gazdasági elnökhelyettes (2013). Miniszterelnökség,
fejlesztéspolitikáért felelõs helyettes államtitkár (2014). Miniszterelnökség,
európai uniós fejlesztésekért felelõs államtitkár (2014-2018). 2018. május
22-tõl az Emberi Erõforrások Minisztériuma, európai uniós fejlesztéspoliti-
káért felelõs államtitkára. Közéleti tevékenységei: Pócsmegyeren önkor-
mányzati képviselõ, majd társadalmi megbízatású alpolgármester (2006–
2010 és 2010–2012).

(Forrás: kormany.hu)

Földesi Margit – Szerencsés Károly:

KÉT RENDSZERVÁLTÁS MAGYARORSZÁGON
1945–49, 1989–90

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

Szeretettel köszöntjük Dippold Pál írót, a Magyar Hírlap
szerkesztõjét, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és
Archívum külsõs munkatársát , aki munkásságával, életével
nemzetünk összetartozását segíti, szolgálja.

Isten éltesse sokáig 65. születésnapja alkalmából!

K Ö S Z Ö N T Õ


